
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

26 հունիսի 2019թ. թիվ 261 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի 
ԹԻՎ 196 ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով և հաշվի 

առնելով կադրային փոփոխությունները`  

Կ ա ր գ ա դ ր ու մ   եմ. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 2019թ. մայիսի 30-ի «Գենդերային հարցերով զբաղվող 

մշտական գործող հանձնաժողով ստեղծելու և ՀՀ Լոռու մարզպետի 2018 

թվականի նոյեմբերի 2-ի թիվ 230 կարգադրությունն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» թիվ 196 կարգադրության հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի։ 

 
          ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

    

Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ  



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 

2019թ. հունիսի 26-ի 

թիվ 261 կարգադրության 

Կ Ա Զ Մ 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանում  

գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական գործող հանձնաժողովի  

 

Գ. Մարկոսյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ 

Ն.Համբարձումյան - հանձնաժողովի քարտուղար, մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց  

  և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր  

  մասնագետ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Լ.Վարդանյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ 

Ի.Գրիգորյան   - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի  

  գլխավոր մասնագետ 

Ա.Բաղդասարյան - մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և       

  վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Լ.Բաբայան  - մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության  

  կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ 

Լ.Քոչարյան  - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ    

  գործունեության համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ 

Ա.Ղազարյան  - մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների  

  պաշտպանության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 

Ա.Ավետյան  - Վանաձորի Սոցիալական աջակցության տարածքային բաժնի պետ          

  /համաձայնությամբ/ 

Ա.Հարությունյան - ՀՀ ՈԼՄՎ Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնի Անչափահասների  

  գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի  

  պետ /համաձայնությամբ/   

Ն.Հովհաննիսյան - Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Լոռու  

  մասնաճյուղի նախագահ /համաձայնությամբ/  

Հ.Ջանինյան  - «Օրրան» ԲՀԿ-ի Վանաձոր կենտրոնի գործառույթային համակարգող  

  /համաձայնությամբ/  

Ա.Զալինյան  - «Փոքրիկ իշխան» ցերեկային խնամքի կենտրոնի սոցիալական  

  աշխատող /համաձայնությամբ/ 

Լ.Իսրայելյան  - Ալավերդու տարածաշրջանի «Վորլդ Վիժն» կազմակերպության  

  «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի իրականացնող  

  /համաձայնությամբ/ 

 

    ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

       ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ 

              

Invalid signature

X
ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


