
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

25 հունիսի 2019թ. թիվ 437-Ա 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի ԹԻՎ 99-Ա  
ՈՐՈՇՄԱՆ 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`  

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 2017թ. մարտի 9-ի «ՀՀ Լոռու մարզի արտակարգ 

իրավիճակների հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կանոնադրությունը 

հաստատելու, ՀՀ Լոռու մարզպետի 2000 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 181 և 

2000 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 193 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» թիվ 99-Ա որոշման թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի: 

 
       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ  

Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2019թ. հունիսի 25 
 ք.Վանաձոր 

 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2019թ. հունիսի 25-ի 

թիվ 437-Ա որոշման 

 

Հավելված 1. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2017թ. մարտի 9-ի 

թիվ 99-Ա որոշման 

Կ Ա Զ Մ 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  

ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Ա.Ղուկասյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Լոռու մարզպետ 

Գ.Մարկոսյան - հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, ՀՀ Լոռու մարզպետի  

  տեղակալ, տարահանման հանձնաժողովի նախագահ 

Ս.Գաբրիելյան - հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, Լոռու մարզային  

  փրկարարական վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Վ.Խաչատրյան - մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր 

  պաշտոնակատար 

Դ.Մանուչարյան - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության պետ 

Ա.Ջանազյան - մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ 

Ա.Մխիթարյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական   

  ապահովության վարչության պետի պաշտոնակատար 

Ա.Շահվերդյան - մարզպետարանի գյուղատնտեսության և  բնապահպանության  

  վարչության պետի պարտականությունները կատարող 

Ռ.Հարությունյան - մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության  

  պետի պաշտոնակատար 

Հ.Պապոյան - մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական  

  զարգացման վարչության պետ 

Ս.Ղուբաթյան - մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության  

  բաժնի պետ 

Ա.Սահակյան - մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ 

Ա.Գասպարյան - մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ  

  կապերի բաժնի պետի պարտականությունները կատարող 

Վ.Ջաղինյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության  

  բաժնի պետ 

Վ.Հովհաննիսյան - մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության ՀԳՄՏՍ  

  գործունեության համակարգման բաժնի պետ 

Գ.Հակոբյան - ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ,  

  ոստիկանության գնդապետ 

Կ.Ալչանգյան - ՀՀ ԱԱԾ Լոռու մարզային վարչության պետ, գնդապետ 

Ս.Թորոսյան - «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ ՑՇԲ հյուսիս. պետ 

Գ.Սարգսյան - «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» մասնաճյուղի տնօրեն 

 



Վ.Բաղդասարյան - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Լոռու գազամատակարարման և  

  գազաֆիկացման մարզային մասնաճյուղի տնօրեն 

Ա.Բաղդասարյան - «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ Արևմուտք տարածաշրջանի Լոռի  

  տեղամասի գլխավոր ինժեներ 

Գ.Խաչատուրով - ՀՀ ՊՆ թիվ 3 բանակային կորպուսի հրամանատար, գնդապետ 

Ա.Թումանյան - Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար, գնդապետ 

Ս.Լամբարյան - ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի  

  հյուսիսային տարածքային կենտրոնի պետ 

Վ.Եգանյան - ՀՀ ԱԻՆ «Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և  

  մոնիտորինգի պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Լոռու  

  մարզային ծառայության համակարգող 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

         ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ 

       

6/25/2019

X
ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 


