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Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության 2014թ.  

  

  Մեծարգո Մարզպետ, Հարգելի գործընկերներ. 

   Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարությունը կառուցվածքային 

ստորաբաԺանում է,որն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ 

օրենքներով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով, ՀՀ Լոռու մարզպետի 

որոշումներով,  կարգադրություններով, ՀՀ Լոռու մարզպետարանի 

կանոնադրությամբ, աշխատակազմի քարտուղարության կանոնադրությամբ և այլ 

ակտերով:Քարտուղարությունը իր աշխատանքները կազմակերպում է 

քարտուղարության ընդհանուր և քարտուղարության վարչատնտեսական 

բաժինների միջոցով,որոնց աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնողներ: 

   Քարտուղարության գործառույթներն են. 

     1.Մարզպետարանի փաստաթղթաշրջանառության սպասարկումը 

     2.  Լոռու մարզպետի մոտ կայացած խորհրդակցությունների, ինչպես նաև Լոռու 

մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրում, հանձնարարականների առաքում ըստ 

հասցեատերերի, տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ 

վերահսկողություն: 

     3. Աշխատակազմի ծրագրատեխնիկական և համակարգչային տեխնիկական 

սպասարկումների աշխատանքների իրականացում. 

     4. ՀՀ Լոռու մարզպետի մոտ քաղաքացիների ընդունելության կարգի 

պահանջների համաձայն, քաղաքացիների նախնական ընդունելություն և 

ընդունելության գրանցվողների թույլտվության տրամադրում. 

     5. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը 

     6 .Ոչ գաղտնի գործավարության միասնական կարգի կիրառումը, ինչպես նաև 

գաղտնի գործավարության կազմակերպման ապահովումը: 

      7.Աշխատակազմի վարչական համալիրի շահագործման և պահպանման 

աշխատանքներ, աշխատակազմի գույքի ձեռքբերման, պահպանման, 

հեռախոսակապի, կապի, ջեռուցման և այլ ենթակառուցվածքների բնականոն 

աշխատանքի ապահովման, պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ անցկացվող 



արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման և 

կազմակերպման ապահովման աշխատանքների իրականացում,մարզպետարանի 

աշխատողների աշխատանքային նորմալ պայմանների ապահովում և այլն: 

 

     Նշված գործառույթների իրականացման նպատակով, ի կատարումն ՀՀ կառա-

վարության 2013թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 47 արձանագրային որոշման պահանջների, 

ընթացիկ տարում մշակվել և 2014թ. փետրվարի 4-ի ՀՀ Լոռու մարզպետի թիվ 30-Ն 

որոշմամբ հաստատվել է ,,ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին 

գործավարության կարգը,,: 

     Լոռու մարզպետարանը, համաձայն վերոնշյալ որոշման, 

փաստաթղթաշրջանառությունը իրականացնում է էլեկտրոնային Mulberri 

համակարգով, առցանց և առձեռն, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի կիրառման 

միջոցներով: 

    Ընդհանուր առմամբ, 2014թ. ընթացքում, առայսօր Լոռու մարզպետարանում մեր 

կողմից մուտք է արվել մոտ 15800 գործ (պաշտոնական և ոչ պաշտոնական 

գրություններ,հանձնարարականներ,դիմումներ,հարցումներ,բողոքներ և այլն), 

ընթացք տրված կամ առաքված գործերի քանակը կազմում է ավելի քան 6300: 

     Mulberri համակարգով պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառությունը 

իրականացվում է ՀՀ նախագահի աշխատակազմի, ՀՀ կառավարության, 

հանրապետական գործադիր մարմինների, դիվանագիտական և միջազգային 

կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական կառավարման ու տարածքային 

այլ ստորաբաժանումների, ՀՀ մարզպետարանների և համակարգում ներառված 

համայնքների հետ: 

   Հաշվետու ժամանակաշրջանում Mulberri համակարգ է մուտքագրվել 3460 

պաշտոնական գրություն, որից 990-ը հսկողական գրություններ են,դրանց 

կատարման վերահսկողությունը իրականացվել է ապարատածրագրային և 

էլեկտրոնային եղանակներով:Դրանցից 910 հանձնարարականի պատասխանվել է 

սահմանված կարգով և ժամկետներում, մնացած հանձնարարականների 

կատարումը ընթացքի մեջ է և վերահսկվում է մեր կողմից: 

     Mulberri համակարգով են ստացվում նաև ՀՀ նախագահի աշխատակազմից, ՀՀ 

կառավարությունից, համակարգում ներառված այլ պետական մարմիններից 

քաղաքացիների դիմումներ, բողոքներ, առաջարկություններ, տեղեկատվական 

հարցումներ, , որոնց գրանցումը, փաստաթղթաշարժը, ընթացքը և վերջնական 

լուծումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, 

մասնավորապես, ,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին,, 



ՀՀ օրենքի, ,,Տեղեկատվության ազատության մասին,, ՀՀ օրենքի, Լոռու 

մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին գործավարության կարգի և այլ 

իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ:  

      Հաշվետու ժամանակաշրջանում առցանց համակարգով և առձեռն եղանակով 

մարզպետարան է մուտք եղել 2380 դիմում, բողոք, առաջարկություն, 

տեղեկատվական հարցում, որոնցից 130-ը ստացվել են  Նախագահի 

աշխատակազմից, Ազգային ժողովից, ՀՀ Կառավարությունից, ՀՀ 

նախարարություններից և գերատեսչություններից: Դրանք բոլորը վերցվել են 

հսկողության, դիմումներին տրվել են համապատասխան ընթացք, ժամկետների 

ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

      Քաղաքացիների ընդունելության կարգի պահանջների համաձայն, հաշվետու 

ժամանակաշրջանում իրականացվել է ՀՀ Լոռու մարզպետի մոտ ընդունելության 

գրանցվողների հետ նախնական ընդունելություն /թվով մոտ 600 քաղաքացի/, 

որոնց պարզաբանվել և մեթոդական ու իրավախորհրդատվական աջակցություն է 

ցուցաբերվել, բացատրվել է նրանց իրավունքները, ուղղորդվել ըստ դիմումի 

բովանդակության, տարբեր մարմիններ ու գերատեսչություններ: Նշված 

քաղաքացիներից թվով 210-ը գրանցվել են մարզպետի մոտ ընդունելության, նրանց 

բարձրացրած հարցերին տրվել են համապատասխան պարզաբանումներ և 

ցուցաբերվել համապատասխան աջակցություններ և օժանդակություն: 

        2014թ-ի ընթացքում Լոռու մարզպետարան տարբեր եղանակներով / Mulberri 

համակարգ, առձեռն, Էլեկտրոնային փոստ/ մարզային ենթակայության 

ձեռնարկություններից, հանրապետապետական գործադիր մարմինների 

տարածքային ստորաբաժանումներից, անհատ ձեռներեցներից, հասարակական և 

այլ կազմակերպություններից, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններից մուտքագրվել է 9900 գրություն, որոնց տրվել է համապատասխան 

ընթացք՝ սահմանված կարգի պահպանմամբ, կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը իրականացվել է, ժամկետների կամ ընթացքի կարգի կոպիտ 

խախտման դեպքեր չեն արձանագրվել: 

        2014թ. ընթացքում իրականացվել է Լոռու մարզպետի մոտ կայացած թվով 28 

խորհրդակցությունների, ինչպես նաև Լոռու մարզի խորհրդի թվով 4 նիստերի 

արձանագրում, հանձնարարականների առաքում ըստ հասցեատերերի, տրված 

հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: 

       Ընթացիկ տարում ,,Արխիվային գործի մասին,, օրենքի և ՀՀ Լոռու 

մարզպետարանի ներքին գործավարության կարգին համաձայն՝ իրականացվել է 

փաստաթղթերի և անձնական գործերի պատճենահանում և առաքումների 



կազմակերպում, ինչպես նաև  մրցույթների և ատեստավորումների փաստաթղթերի 

արխիվացում, սուրհանդակային և հատուկ կապի ծառայության սպասարկում: 

        2014թ. ընթացքում համաձայն ,,Պետական և ծառայողական գաղտնիքի 

մասին,, ՀՀ օրենքի, ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշումների և այլ 

իրավական ակտերի պահանջների,ինչպես նաև տրված հանձնարարականների 

իրականացվել է Լոռու մարզպետարանի գաղտնի գործավարությունը: Այս 

ուղղությամբ նույնպես ուշացումներ կամ չկատարված հանձնարարականներ չկան, 

վերահսկողությունը իրականացվում է սահմանված կարգով: 

       2014 թ. ընթացքում անհրաժեշտ միջոցառումներ են ձեռնարկվել 

աշխատակազմի ծրագրատեխնիկական և համակարգչային տեխնիկական 

սպասարկումների աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ, մասնավորապես, 

պարբերաբար և սահմանված ժամկետներում թարմացվել են հակավիրուսային 

ծրագրերը, ցանցի ընդլայման աշխատանքները՝ կապված նոր հաստիքների և 

աշխատատեղերի փոփոխությունների հետ: Անհրաժեշտ աշխատանքային 

պայմաններ են ստեղծվել մարզպետարանի աշխատակիցների համար, 

իրականացվել է համակարգչային տեխնիկայի ընթացիկ վերանորոգում և 

ծրագրային վերափոխումներ: 

        Ընթացիկ տարում քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի միջոցով 

իրականացվել է աշխատակազմի վարչական համալիրի շահագործման 

աշխատանքներ, աշխատակազմի գույքի ձեռքբերման, պահպանման 

/անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում նաև վերանորոգման/ 

աշխատանքներ, աշխատակազմի հեռախոսակապի, կապի ,ջեռուցման և այլ 

ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքի ապահովման, մարզպետարանի 

պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ 

միջոցառումների նախապատրաստման և կազմակերպման ապահովման 

աշխատանքների իրականացում: 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Լոռու մարզպետարանի առանձին աշխատասենյակների, արխիվի,ինչպես 

նաև կաթսայատան տեխնիկական սարքերի և կաթսայատան վերանորոգման 

համար պահանջվում է կատարել կոսմետիկ վերանորոգում, որոշ սարքավորումների 

տեխնիկական ընթացիկ վերանորոգում, էլեկտրաէներգիայի բաժանարարների և 

լուսարձակների փոխարինում նորերով: Անհրաժեշտ է կատարել պատերի արտաքին 

և ներքին հարդարման աշխատանքներ: Թարմացնել համակարգչային տեխնիկայի 



կազմը, որը թույլ կտար անցնելու ամբողջությամբ օպերացիոն համակարգերի 

միատեսակ սիստեմի: Հուսալիության համար անհրաժեշտ կլինի մանավանդ անխա-

փան սնուցման բլոկների /UPS–ների/ կազմի թարմացումը, քանի որ նախորդ 

մեծաքանակ պարտիան ստացել ենք 2011թվականին և արդեն դրանց նորմալ 

գործունեության ժամկետը լրացել է, ու շատերը արդեն շարքից դուրս են եկել: 

 

Քարտուղարության պետ   Սամվել Մակարյան 

 

 

 


