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Անձնակազմի կառավարման բաÅÇնը բաղկացած է 3 հաստիքից 
Բաժնի պետ                                         Ա.Ադլոյան 
Բաժնի գլխավոր մասնագետ            Կ.Ադամյան 
Բաժնի առաջատար մասնագետ      Կ.Խառատյան 
 իր լիազորությունների շրջանակներում բաժինը 
- Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·Íáí Ø³ñ½å»ïÇ 

áñáßáõÙÝ»ñÇ, Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ 
Ý³Ë³·Í»ñÁ  

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÇ Ñ³ß-
í³ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 

- Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ, Ñ³ëïÇù³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ. 

 - Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ 
³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ, ¹ñ³ÝóáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³·Í»ñ ¨ ¹ñ³Ýù 
Ý»ñÏ³Û³óÝում Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 

- իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության 
առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի, 
ինչպես նաեւ առաջատար եւ կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական 
ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները.  

- Իրականացնում ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ 
å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝóÏ³óíáÕ ÙñóáõÛÃÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³ñó³ß³ñ»ñÇ ¨ Ñ³ñó³ïáÙë»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

-  Ï³½ÙáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ïíÛ³É ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ñÃ³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³ñï³Ñ»ñÃ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ó³ÝÏ»ñÁ  

- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

- ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ 
²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»-
ñÇ Ù³ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ 
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ, 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

- ³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 
(ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ Ù³ëÇÝ 
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³Ï»Éáõ, ³Û¹ ÃíáõÙª 
³ñï³ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý 
ßÝáñÑ»Éáõ, Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ, Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ÏÝù»Éáõ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ³é³í»É³-



·áõÛÝ Å³ÙÏ»ïÇ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ ¨ ³ÛÉÝ) Å³Ù-
Ï»ïÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³-
ÑáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ. 

- ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ø³ñ½å»ïÇ ¨ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³ÏíáÕ ³Ý-
Ó³Ýó (³Û¹ ÃíáõÙª Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ å»ï³Ï³Ý áã 
³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ï³½ÙÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ 
Ñ³ßí³ñÏÇ ï»Õ»Ï³·ñ»ñÇ í³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

- ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕ-
Ý»ñÇ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ. 

- ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí Ù»Ãá¹³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³-
Ù³¹ñáõÙ Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ. 

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí 
µáÕáùÝ»ñÇ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ 
¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ. 

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý, í»ñÉáõÍ³Ï³Ý, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ. 

- Ø³ñ½å»ïÇÝ, ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
Ù³ëáí ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï»Õ»Ï³ïí³í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·-
ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí. 
 
Մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատողների թվաքանակը` համաձայն 

հաստիքացուցակի կազմում է 149 մարդ,որից քաղ.ծառայողներ 133,որից 

առանձնացված ստորաբաժանումներում 27: Առ 15.12.14թ առկա է   
թափուր պաշտոններ`  
Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետի 

Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի 

(մարզային հողային պետական տեսչություն) առաջատար մասնագետի 

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի 

գլխավոր մասնագետի 

Ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետի 

Թումանյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության Երկրորդ 

կարգի մասնագետի 

Ընդամենը` 5  

Ժամանակավոր թափուր պաշտոններ (ֆիզ.արձակուրդ) 

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության  

բաժնի առաջին կարգի մասնագետի 

Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին առաջատար մասնագետի 

Ընդամենը` 2 

Պայմանագրային աշխատողներ` Ընդամենը` 9 

(Մարգարիտա,Ժան,Գայանե,Հասմիկ,Ռոբերտ,Աննա 

Գասպարյան,Հեղինե,Մարատ,Աղվանյան Աննա ) 



  

2014թ-ի հաշվետու ժամանակաշրջանում բաժնի կողմից իրականացվել է` 

Լոռու մարզպետի որոշումների նախագծերի նախապատրաստում -  114  

Լոռու մարզպետի կարգադրությունների նախագծերի նախապատրաստում -  212 

Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերի 

նախապատրաստում -  268 

<աշխատանքային օրերը տեղափոխելու մասին> 2014թ-ի դեկտեմբերի 4-ի թիվ 

1355-ն որոշման ընդունումից հետո 42 աշխատակիցների նկատմամբ կայացված 

կարգադրությունների և հրամանների մեջ կատարվել է փոփոխության նախագծի 

նախապատրաստում: 

Գործուղման թերթիկների և հրամանների նախապատրաստում - 457 

Պայմանագրերի նախապատրաստում մրցույթով անցած 21 դպրոցի տնօրենների 

(նույն չափով որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարների) 13 առողջապահական 

հիմնարկների (նույն չափով որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարների) և 9 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմի փոխարինողների հետ  

Անցկացված մրցույթներ` գլխավոր պաշտոն - 1 

                                       առաջատար պաշտոն – 8 

Այդ թվում իրականացվել է մրցույթների հարցազրույցի փուլի հարցաշարերի 

կազմման աշխատանքները,(հարցաշարերը կազմվում են տվյալ թափուր պաշտոնի 

անձնագրով նախատեսված օրենքներից,իրավական ակտերից) մրցույթների 

հայտարարությունների հրապարակումները և մրցույթի ավարտից հետո մրցույթի 

արդյունքների մասին  ամփոփ տեղեկատվության տեղադրումը մարզպետարանի 

էլեկտրոնային կայքում: 

Անցկացված ատեստացիա գլխավոր պաշտոն - 18 

                                       առաջատար պաշտոն - 12 

                                          կրտսեր պաշտոն – 6 

Այդ թվում իրականացվել է հարցազրույցի փուլի հարցաշարերի վերամշակման 

աշխատանքներ,յուրաքանչյուր ատեստավորվողի համար կազմվել է առանձին 

փաթեթներ,որտեղ ներառվել են վերջին 2 կիսամյակային 

հաշվետությունները,համապատասխան դասյին աստիճան շնորհելու իրավական 

ակտերը,նախորդ ատեստավորման արդյունքները 

 Վերապատրաստում  37 քաղաքացիական ծառայողներ անցել են 

վերապատրաստում,որոնց համար հայտ է ներկայացվել քաղ.ծառայության 

խորհուրդ,ընտրվել տվալ քաղ ծառայողների համար համապատասխան ծրագրեր 

Պաշտոնի անձնագիր 

Զորահավաքային բաժնի ստեղծմամբ պայմանավորված աշխատակազմի 3պաշտոնի 

անձնագրերում կատարվել են փոփոխություններ,նախապատրաստվել է 2 պաշտոնի 

անձնագիր և համաձայնացվել քաղ.ծառայության խորհրդի հետ,նախապատրաստվել 

է զորահավաքային  բաժնի կանոնադրությունը: 

 Դասային աստիճանի շնորհում -12 (որոնցից 3-ը իր զբաղեցրած պաշտոնի համար 

նախատեսված քաղ.ծառայության դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային 

աստիճան): Աշխատակազմի  90 քաղ.ծառայողներ ունեն ավելի բարձր դասային 

աստիճան, 1 քաղ.ծառայողի դեռևս չի շնորհվել դասային աստիճան;  



Կարգապահական տույժեր - 6 (Վարդան,Արտյոմ,Արգամ,Հրաչյա,Մացո) 

Խրախուսանքներ              -  21,որից 1-ը կարգապահական տույժի հանում  

 

Պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում - 4  

 

Աշխատանքի ընդունված – 10 քաղ. ծառայողներ 

                                       - 5 պայմանագրային (որոնցից 2-ը վերանշանակվել են                   

քաղ.ծառայողներ) 

Աշխատանքից ազատված – 5 (4-ը քաղ ծառայող) 

Հաստատվել են 2015թ-ի ատեստավորման ենթակա քաղ. ծառայողների ցուցակները 

և ներկայացվել քաղ.ծառայության խորհուրդ 

 Բոլոր աշխատակիցները ծանոթացվել են անձնական գործերում առկա 2014թ-ի 

ընթացքում համալրված փաստատթղթերին: 

Քաղ.ծառայության ծրագրային ապահովում բացի Մուլբերի համակարգից,որով 

իրականացվում է ներքին փաստաթղտաշրջանառությունը,բաժինը աշխատում է նաև 

քաղ.ծառայության Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական 

համակարգ (ՄՌԿՏՀ) ծրագրով,որտեղ ներառված են աշխատողների անձնական 

տվյալների ամբողջ բազան բաղկացած 42 չափանիշներից և ցանկացած 

փաստաթղթային փոփոխություն համապատասխան ժամկետներում ներառվում է 

տվյալ բազայում: Այդ  ծրագրի սպասարկման համար կնքվել է պայմանագիր 

<<ԵրՄՄԳՀԻ>> ՓԲԸ-ի հետ: 

Կիսամյակային կատարողական  Ամփոփվել և Աշխատակազմի ղեկավարին է 

ներկայացվել աշխատակաիցների կիսամյակային կատարողականների գնահատման 

արդյունքները(բոլոր աշխատակիցները ունեցել են 75%-ից բարձր ցուցանիշ) 

Աշխատանքային գրքույկներ Նոր նշանակված ջ աշխատանքից ազատված 

մարզպետարանի աշխատակիցների և մարզային ենթակայության 

կազմակերպությունների ղեկավարների աշխատանքային գրքույկներում կատարվել 

են համապատասխան գրառումներ 

Տեղեկանքներ -  50 աշխատողների տրամադրվել է  տեղեկանքներ աշխատանքային 

ստաժի վերաբերյալ 

Գրություններ  Նախապատրաստվել է  100 գրություններ (պատասխաններ,ՔԾԽ-ին 

տեղեկատվություն)  

Վկայականներ Նախապատրաստվել և աշխատակազմի աշխատակիցներին է 

տրամադրվել  ծառայողական վկայականներ  

Քաղաքացիների ընդունելություն բաժնի կողմից կատարվել է քաղաքացիների 

ընդունելություն, հիմնականում  խորհրդատվական կապված թափուր պաշտոններ 

զբաղեցնելու մրցույթների կազմակերպման գործընթացների հետ: 

Դիմումներ նախապատրաստվել և պատասխանվել է 7 քաղաքացիների դիմումների 

 

Հիմնախնդիրներ 

Արձակուրդների գրաֆիկները կազմվում են ոչ համաչափ,որի արդյունքում 

ստորաբաժանումներում ճիշտ չէ կատարվում աշխատողների փոխարինման 

գործընթացը: 



Որոշ դեպքերում չեն պահպանվում արձակուրդ գնալու համար դիմումների 

ներկայացման ժամկետները (Համաձայն ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 169-ի 2 

Ամենամյա արձակուրդի համար աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է 
ոչ ուշ, քան ամենամյա արձակուրդն սկսելուց երեք օր առաջ:) 
Բաժնի կողմից մշակվել է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի  
աշխատողների աշխատանքային կարգապահության և աշխատանքային 
կարգապահության վերահսկողության կարգ,որը քննարկվել է աշխատակազմի 
ղեկավարի հետ: 
Անձնական գործեր 2015թ-ի ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել 
աշխատողների անձնական գործերի էլեկտրոնային բազան: 


