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ՄԱՐԶԱՅԻՆ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ) ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 
 
  

Տարածքային 
ստորաբաժանումներ Հանձնաժողովների անդամներ 

Երևան 
Երևանի N 1 
Երևանի N 2 
Երևանի N 3 
Երևանի N 4 

Երևանի քաղաքապետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Երևան քաղաքի ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության 
Երևանի ռազմական ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Երևանի N 1, N 2, N 3 և N 4 տարածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարներ 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջին և 

զորակոչային հարցերի կազմակերպման բաժնի պետ 
(հանձնաժողովի քարտուղար) 

 
Արագածոտն  

Արագածոտնի մարզի 
  

Արագածոտնի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Էջմիածնի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի Աշտարակի հենակետի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Արագածոտնի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Արագածոտնի մարզպետարանի զորահավաքային 
նախապատրաստության բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Արարատ 
Արարատի մարզի 

Արարատի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Արարատի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Արարատի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Արարատի մարզպետարանի զորահավաքային 
նախապատրաստության բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 
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Արմավիր 
Արմավիրի մարզի 

Արմավիրի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Էջմիածնի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Արմավիրի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Արմավիրի մարզպետարանի զորահավաքային 
նախապատրաստության բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Գեղարքունիք  
Գեղարքունիքի մարզի 

Գեղարքունիքի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Մարտունու ռազմական 
ոստիկանության բաժանմունքի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Գեղարքունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Գեղարքունիքի մարզպետարանի զորահավաքային 
նախապատրաստության բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Լոռի 
Լոռու մարզի 

Լոռու մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Վանաձորի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Լոռու մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության 
բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Կոտայք 
Կոտայքի մարզի 

Կոտայքի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Աբովյանի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Կոտայքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Կոտայքի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և 
հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության 

պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Շիրակ 
Շիրակի մարզի 

Շիրակի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Գյումրու ռազմական 
ոստիկանության բաժանմունքի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Շիրակի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և 
հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության 

պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 
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Սյունիք 
Սյունիքի մարզի 

Սյունիքի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Սիսիանի և Կապանի 
ռազմական ոստիկանության բաժինների պետեր 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Սյունիքի մարզպետարանի հանրապետական գործադիր 

մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության 
համակարգման բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Վայոց ձոր 
Վայոց ձորի մարզի 

Վայոց ձորի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Վայքի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Վայոց ձորի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

Վայոց ձորի մարզպետարանի զորահավաքային 
նախապատրաստության բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

Տավուշ 
Տավուշի մարզի 

Տավուշի մարզպետ (հանձնաժողովի նախագահ) 
Մարզային ոստիկանության վարչության պետ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Իջևանի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ, 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության Բերդի ռազմական 
ոստիկանության բաժնի պետ 

ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության 
Տավուշի մարզի N 1 և N 2 տարածքային ստորաբաժանման 

ղեկավարներ 
Տավուշի մարզպետարանի զորահավաքային 

նախապատրաստության բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                  ՂԵԿԱՎԱՐ                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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