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     Ղեկավարվելով  <<Մանկապատանեկան սպորտի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  22-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, <<Ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի 

մայիսի 6-ի թիվ  ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6-րդ կետի դրույթներով   

       կարգադրում եմ` 

1. Հաստատել` 

1) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  

Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների  21-րդ 

մարզական  խաղերի  անցկացման  կազմկոմիտեի կազմը`  համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  

Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների  21-րդ 

մարզական  խաղերի    տարածքային փուլի  անցկացման կազմկոմիտեների և 

մրցավարական հանձնաժողովների  կազմը`  համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  

Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի   դպրոցականների  21-րդ  

մարզական  խաղերի մարզային փուլի  անցկացման մրցավարական 

հանձնաժողովի կազմը`   համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  նվիրված`  

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի        դպրոցականների  21-

րդ մարզական խաղերի   տարածքային և  մարզային փուլերի անցկացման 

ժամանակացույցը`  համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին  

նվիրված`  Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  

դպրոցականների  21-րդ մարզական խաղերի անցկացման կազմկոմիտեին    

/նախագահ` Գ. Բադալյան/ ՙ 

 

 

 

 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության  կրթության և գիտության նախարարի 2011 

թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1260-Ա/Ք հրամանով հաստատված  <<Հայաստանի 

Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված 

դպրոցականների հանրապետական 21-րդ մարզական խաղերի անցկացման 

կանոնակարգի>> պահանջների  համաձայն կազմակերպել մարզի 

դպրոցականների հանրապետական 21-րդ մարզական խաղերի 1-ին, 2-րդ և  3-րդ 

փուլերը. 



2) ապահովել մարզի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների զանգվածային 

մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ 

տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 21-րդ մարզական 

խաղերին. 

3) անհրաժեշտությունից և աշակերտների անվտանգության տեսանկյունից ելնելով 

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված 

Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների 21-րդ 

մարզական խաղերի դպրոցական փուլում հաղթող ճանաչված թիմերի միջև 

մրցումները կազմակերպել մարզի նախկին վարչական շրջանների դպրոցների 

ընդգրկմամբ` քաղաքային բնակավայրերի համապատասխան 

մարզահրապարակներ ունեցող դպրոցների տարածքներում 

4) սահմանված ժամկետներում կազմակերպել և անցկացնել Հայաստանի 

Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված` Հայաստանի 

Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  դպրոցականների 21-րդ մարզական 

խաղերը և ապահովել անցկացման վերաբերյալ տեղեկանքների (համառոտ 

հաշվետվությամբ)  hավաքը և ներկայացումը: 

3. Սույն կարգադրության կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի 

տեղակալ  Ա. Ղուկասյանին: 

4. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                        Ն.  ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 


