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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

 

  Ղեկավարվելով <<Զինապարտության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

11-րդ հոդվածի և  Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի 

ՆՀ-728 համանագրի 1.6-րդ կետի դրույթներով 1985 -1994թ.թ. ծնված զորակոչի ենթակա 

քաղաքացիների բժշկական ստուգումն ու զորակոչը կազմակերպված անցկացնելու 

նպատակով 

    որոշում եմ` 

1.  Գեղարքունիքի մարզի տարածքային զինվորական կոմիսարներին` 
1)  սկսել և սահմանված ժամկետում ավարտել զորակոչի ենթակա 1985-1994թ.թ. 
       ծնված, ինչպես նաև տարկետման իրավունքը կորցրած երիտասարդների 

       զորակոչը. 

2)    յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի օրը զեկուցել մարզպետին զորակոչի 

       ընթացքի մասին. 

     3)   զորակոչիկների առողջական վիճակը ստուգող հանձնաժողովի անդրանիկ 

            նիստում հանձնաժողովում ընդգրկված բժիշկներից ընտրել ավագ բժիշկ և նրան 

ընդգրկել տեղական զորակոչային հանձնաժողովի կազմում. 

4)  կազմակերպել զորակոչիկների տեղափոխումը հանրապետական հավաքակայան: 
     2.   Հաստատել տեղական զորակոչային, զորակոչիկների բժշկական ստուգում 

      անցկացնող, զորակոչիկների ընտանեկան, գույքային և նյութական պայմանները 

ստուգող հանձնաժողովների կազմերը /հավելված 1, 2, 3, /: 

     3.  Հանձնաժողովներին` 

     1)  կազմակերպել զորակոչիկների բժշկական քննությունը. 

     2)  նախապատրաստել և մարզային զորակոչային հանձնաժողովի հաստատմանը 

ներկայացնել զորակոչիկներին ընտանեկան դրության պատճառով և ուսումը  շարունակելու 

համար տարկետում տալու հիմնավորող փաստաթղթերը. 

3) նախապատրաստել և մարզային զորակոչային հանձնաժողովի հաստատմանը   
ներկայացնել պահեստազոր տեղափոխվող քաղաքացիների փաստաթղթերը. 



4) քննարկել ռազմական ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու վերաբերյալ 
դիմումները: 

4. Մարզի համայնքների ղեկավարներին, հիմնարկ ձեռնարկությունների և 
ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին` 

1) զինվորական կոմիսարիատների ծանուցագրերի համաձայն զորակոչի ենթակա  
քաղաքացիներին ներկայացնել զորակոչային տեղամաս՝ ապահովելով նրանց բոլոր 
անհրաժեշտ փաստաթղթերով. 

2) զինվորական կոմիսարիատի պահանջով տրամադրել անհրաժեշտ 
տեղեկությունները զորակոչիկի վերաբերյալ: 

5. Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական 
ապահովության վարչության պետ Ա. Մելքոնյանին` 

1) բժշկական հանձնաժողովներին ապահովել անհրաժեշտ հատուկ բժշկական 
սարքավորումներով, ձեռնարկել միջոցառումներ բոլոր տեսակի բժշկական 
հետազոտությունները տեղում կազմակերպելու համար /ֆլյուրոգրաֆիա, ՄՌՊ/. 

2) սույն որոշմամբ հաստատված բժշկական հանձնաժողովներում ընդգրկված 
բժիշկների ցուցակները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 
նախարարություններ: 

6. Մարզի տարածքի հիվանդանոցների և պոլիկլինիկաների տնօրեններին` ապահովել 
հանձնաժողովներում ընդգրկված  բժիշկների պարտադիր մասնակցությունը 
զորակոչիկների բժշկական ստուգումներին: 

7. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային 
վարչությանը /պետ Վ. Նադարյան/` 

     1)  ապահովել հասարակական կարգը զորակոչային տեղամասերում. 

2)  զորակոչային հանձնաժողովներին չներկայացող և զորակոչից խուսափող անձանց 

նկատմամբ կազմակերպել որոնման և բերման միջոցառումներ. 

3) կազմակերպել բացատրական աշխատանքներ զորակոչից խուսափող 
քաղաքացիների բնակության, աշխատանքի և ուսման վայրերում: 

8. Մարզի համայնքների ղեկավարներին` զորակոչի անցկացման կարիքների համար 
գրենական պիտույք, վառելանյութ ձեռք բերելու նպատակով զինկոմիսարիատներին 
հատկացնել ֆինանսական միջոցներ: 

9. Ընդունել ի գիտություն, որ զորակոչային և բժշկական  հանձնաժողովների 
անդամները զորակոչի և բժշկական ստուգման օրերին ազատվում են 
աշխատանքից՝ աշխատանքի վայրում պահպանելով նրանց աշխատավարձը: 

10. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել մարզպետի տեղակալ Ա. 
Հակոբյանին: 

11. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 

 

  ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                      Ռ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


