
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

5 փետրվարի 2019թ. թիվ 45-Ա 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԼՈՌՈՒ 
ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 38-Ա 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով, հիմք ընդունելով 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի 

թիվ 534-Ն որոշումը և հաշվի առնելով կադրային փոփոխությունները՝ 

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 

1. Ստեղծել Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության մարզային 

հանձնաժողով՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ Լոռու մարզպետի 2016թ. փետրվարի 10-ի 

«Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության Լոռու մարզային հանձնաժողով 

ստեղծելու և ՀՀ Լոռու մարզպետի 2010 թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 52-Ա որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 38-Ա որոշումը:  

 
 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

   

Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2019թ. փետրվարի 5 
 ք.Վանաձոր 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2019թ. փետրվարի 5-ի 

թիվ 45-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի 

 

Ա.Հովսեփյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ 

Ա.Առաքելյան - հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

  հարցերի նախարարության «ՀՀ զբաղվածության պետական  

  գործակալության» Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի  

  տնօրեն /համաձայնությամբ/ 

Վ.Ջաղինյան - հանձնաժողովի քարտուղար, մարզպետարանի առողջապահության և  

  սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության  

  բաժնի պետ  

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Դ.Մանուչարյան - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ  

Ա.Մխիթարյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության  

  վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար  

Ա.Ջանազյան - մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ 

Ա.Բեջանյան - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ- տնտեսական զարգացման  

  վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ 

Ա.Սահակյան - մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ 

Հ.Հակոբյան - մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի  

  բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

Դ.Թամարյան - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման  

  վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Ա.Գերյան  - ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց    

  թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության  

  ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Լոռու մարզային ծառայության պետ  

  /համաձայնությամբ/  

Ա.Մակարյան - ՀՀ Լոռու մարզի գործատուների տարածքային միության նախագահ  

  /համաձայնությամբ/ 

Գ.Քոթանջյան - «Ուղղակի ժողովրդավարություն» ՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/ 

 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

         ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ 

       

05.02.2019

X
ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


