
Նախագիծ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

“______” ______________ 2011թ. N ______-Ն 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 27-Ի  

N 618-Ն ԵՎ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1789-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով “Իրավական ակտերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

70-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է.  

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի 

“Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի խորհրդականների, 

մամուլի քարտուղարի, օգնականների և ռեֆերենտների թիվը սահմանելու մասին” N 618-Ն 

որոշման հավելվածում “ՀՀ մարզպետներ” տողի “Խորհրդական” սյունակում “2” թիվը 

փոխարինել “1” թվով: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 

“«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին” N 1789-Ն որոշման N 1 

հավելվածով հաստատված կանոնադրության 17-րդ կետում “երկու խորհրդականներ” բառերը 

փոխարինել “մեկ խորհրդական” բառերով: 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 Վ Ա Ր Չ Ա Պ Ե Տ      Տ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

2011թ. ____________ “_____” 

    ք.Երևան 

 

Նախագիծը ներկայացնող` 

 

ՀՀ Լոռու մարզպետ 

     Ա.Քոչարյան 



1. Հիմնավորում 

“Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի  

N 618-Ն և 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշումներում փոփոխություններ 

կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 

 

Անհրաժեշտություն –Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի 2010թ. նոյեմբերի 

30-ի թիվ 419-Ա որոշմամբ  կրճատվել է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի 

խորհրդականի 1 հաստիք և անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել փոփոխություններ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի “Հայաստանի 

Հանրապետության մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի խորհրդականների, մամուլի 

քարտուղարի, օգնականների և ռեֆերենտների թիվը սահմանելու մասին” N 618-Ն և 2002 

թվականի սեպտեմբերի 19-ի “«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության 

Լոռու մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին” N 

1789-Ն որոշումներում: 

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները – Հայաստանի Հանրապետության Լոռու 

մարզպետի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի “Հայաստանի Հանրապետության Լոռու 

մարզպետարանի հաստիքացուցակը հաստատելու մասին” N 436-Ա որոշմամբ ՀՀ Լոռու 

մարզպետի խորհրդականների թիվը նախկին “2”-ի փոխարեն սահմանվել է “1”, ինչի հետևանքով 

խնդիր է առաջանում նշված իրավական ակտերը համապատասխանեցնել ներկայումս գործող 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն 

որոշմանը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 

N 1789-Ն որոշմամբ հաստատված Լոռու մարզպետարանի կանոնադրության 17-րդ կետին: 

Կարգավորման նպատակը և բնույթը – “Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն և 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 

1789-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության որոշման 

նախագծի նպատակն է Լոռու մարզպետի կողմից ընդունված, ինչպես նաև հետագայում 

ընդունվելիք որոշումների համապատասխանեցումը Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության գործող իրավական ակտերին: 

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք –  

“Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-իN 618-Ն և 2002 

թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ 

կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

իրավաբանական բաժնի և ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության 

կողմից` աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ: 

Ակնկալվող արդյունքը – Նախագծի ընդունմամբ կկարգավորվի Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն որոշմամբ և 

Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշմամբ 

հաստատված կանոնադրության համապատասխան կետով սահմանված մարզպետների 

խորհրդականների թվաքանակը: 

 

 

 

 



2. Նախագիծը պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում 

ծախսերի և եկամուտների ավելացումներ կամ նվազեցումներ չի առաջացնում:  

 

3. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց 

ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին տեղեկանք 

1 Նախագծի ընդունման դեպքում փոփոխություններ պետք է կատարվեն Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն և 2002 

թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշումներում: 

2 Միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած 

պարտավորությունների հետ նախագիծը չի առնչվում: 

 

4. Իրավական ակտի նախագծմանը և քննարկմանը հասարակությունը մասնակցություն չի 

ունեցել: 

 

5. Նախագիծը մշակվել է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական 

բաժնի և ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության կողմից: 

 

6. Նախագիծը այլ գերատեսչություններ քննարկման չի ներկայացվել: 

 

 


