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Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 34-րդ և 37-րդ հոդվածները և «Կառավարչական 

իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ    է. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխա-

տակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1789-Ն որոշումը.  

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպ-

տեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 
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Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատա-

կազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1790-Ն որոշումը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1791-Ն որոշումը.  

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի աշխա-

տակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1792-Ն որոշումը.  

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1793-Ն որոշումը. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1794-Ն որոշումը.  

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպ-

տեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանի աշխա-

տակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1795-Ն որոշումը.  
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8) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանի աշխա-

տակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1796-Ն որոշումը.  

9) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1797-Ն որոշումը.  

10) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմ-

բերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի 

Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխա-

տակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1808-Ն որոշումը.  

11) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 

5-ի «Մարզպետարանի օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 564 

որոշումը. 

12) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմ-

բերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի N 1795-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու 

և 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»      

N 1397-Ն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «ա», «բ», «դ» և «ե» 

պարբերությունները։ 

2. Սահմանել, որ մարզպետների աշխատակազմերը համապատասխանաբար 

համարվում են «մարզպետարանների աշխատակազմեր» պետական կառավարչական 

հիմնարկների իրավունքների և պարտավորությունների, այդ թվում՝ գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքների և պարտավորությունների մասով իրավա-

հաջորդները։ 
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3․ Սույն որոշման 1-ին կետի 1-11-րդ ենթակետերն ուժի մեջ են մտնում 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերի կանոնադրու-

թյունները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից, իսկ սույն որոշման 1-ին կետի 12-րդ ենթակետն 

ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։  

      
 
 

       ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                         ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                               Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
Երևան                                                         
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