
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է 
քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին 

 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի 
(65-2.2-21) ժամանակավոր թափուր պաշտոն 
 Բաժնի պետը` 

Կազմակերպում և անցկացնում է մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող հասարակական 
հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի 
ասուլիսներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ, պատրաստում է օրվա մամուլի տեսությունը, 
ապահովում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը  տարին առնվազն մեկ 
անգամ, իսկ դրանցում կատարված փոփոխությունների դեպքում` 10-օրյա ժամկետում, կազմակերպում է տեղեկություն 
տալու կարգի մշակումը և հրապարակումը,  պատրաստում  և  տարածում է  մամուլի  հաղորդագրություններ, 
տեսանյութեր, հոդվածներ և հրապարակումներ, իր իրավասությունների շրջանակներում հանդես է գալիս 
պարզաբանումներով ու հայտարարություններով,  ծանուցում է Մարզպետին  և այլ պաշտոնատար անձանց` 
զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մասին և, անհրաժեշտության դեպքում, 
ապահովում դրանց օպերատիվ արձագանքը, ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության 
միջոցներով ելույթներում, մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուստառադիոհաղորդումներում Մարզպետարանի 
պաշտոնատար անձանց մասնակցության վերաբերյալ և ապահովում է դրանց կատարումը,  կազմակերպում է 
աշխատանքային հանդիպումներ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում 
Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ,  Մարզպետարանի գործունեության պատշաճ 
լուսաբանման նպատակով Մարզպետարանի մյուս ստորաբաժանումներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ 
և նյութեր,  Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և 
խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր 
նախապատրաստելը, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան 
մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող 
աշխատանքների վիճակի մասին,  իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
 
  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է  
- բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում 
առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և 
քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա 
ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 
ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների 
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ 
համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական 
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա 
ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին 
ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի 
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի 
պաշտոնում 
-անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների եւ  ունակությունների տիրապետում 
 
-Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Լոռու Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`  
-գրավոր դիմում (լրացվում է տեղում՝ փաստաթղթերը ներկայացնելիս) 
-կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենները, 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, 
-արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  զորակոչային տեղամասին 
կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք 
մեկ գունավոր լուսանկար` 3X4 սմ չափսի 
անձնագրի պատճենը 
Պայմանագրի գործողության ժամկետն է՝ 01.11.2018թ. 
Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ 
Փաստաթղթերն ընդունվում են՝ 10.08.2018թ.-ից ժ.9.30- 12.30 
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է  14.08.2018թ. 
 ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող եք 
դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռ.2-10-24, էլ. հասցե՝ 
lori.andznakazm@mta.gov.am) 


