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Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման 
և անցկացման Վայոց ձորի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի 

 
Ք. Եղեգնաձոր                                                                              29.07.2011թ. ժ.1400 

 
Մասնակցում  էին`   ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և 

անցկացման Վայոց ձորի մարզային հանձնաժողովի  անդամները:  
 
Ներկա էին` Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) նախագահ Ստեփան Մնացականյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակիցներ, այդ թվում` մարզային գործակալությունից:       

 
Հրավիրված էին`  Վայոց  ձորի  մարզի  բոլոր համայնքների ղեկավարները 
 
Օրակարգում  ներառված  էին  հետևյալ հարցերը. 

1. Մարդահամարի կարևորությունը: 
2. Մարդահամարի նախապատրաստման աշխատանքների ընթացքը: 
3. Մարզային հանձնաժողովների և համայնքապետերի կողմից ցուցաբերվող 

օժանդակությունը. 
   ա) հաշվարարների թեկնածուների ներկայացում, 
    բ) գյուղապետարանների, դպրոցների, մանկապարտեզների, ամբուլատոր 
պոլիկլինիկաների շենքերում ժամանակավոր`  մինչև 1.5 և 2.5 ամիս 
տևողությամբ, սենյակների տրամադրման մասին: 

4. Այլ հարցեր  (հարց ու  պատասխան): 
 
Բացման  խոսքով հանդես եկավ նիստը նախագահող` ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ, ՀՀ 

2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման Վայոց ձորի  
մարզային հանձնաժողովի նախագահ  պարոն Սերգեյ  Բագրատյանը:                  

           Նա ողջունեց հանձնաժողովի անդամներին և առաջարկեց աշխատանքային 
քննարկումները կազմակերպել համաձայն ՀՀ ԱՎԾ կողմից  ներկայացված 
օրակարգի:  Օրակարգում ընդգրկված հարցերը ներկայացնելու համար նա խոսքը 
տվեց ՀՀ ԱՎԾ նախագահ  պրն.  Ս. Մնացականյանին: 

Ս.Մնացականյանը - շնորհակալություն հայտնեց հանձնաժողովի նախագահին, 
անդամներին և համայնքների ղեկավարներին մասնակցության համար ու 
առաջարկեց սկսել  աշխատանքը համաձայն օրակարգի: 

Օրակարգի բոլոր հարցերն ըստ հերթականության ներկայացվեց պ-ն 
Ս.Մնացականյանի կողմից` համակարգչային ներկայացմամբ համառոտագիր 
տեքստային և սխեմատիկ պատկերների միջոցով (համակարգչային 
ներկայացմամբ  համառոտագիրը`  13  պատկեր,  կցվում է): 
Ս.Մնացականյանի կողմից հատուկ առանձնացվեցին ռիսկեր պարունակող այն  
հիմնախնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ մարդահամարի 
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման շրջանակում: 
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Մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում  նրա 
կողմից  հատուկ  կարևորվեց և առանձնացվեց մարզում հասցեային տնտեսության 
կարգավորմանն ուղղված աշխատանքներին վերաբերող հարցերը:  
Մարզպետի  կողմից  ևս մասնավորեցվեց համայնքներում հասցեային 
տնտեսության կարգավորման նպատակով կատարված աշխատանքները:      

Ս.Բագրատյանը -  առաջարկեց  պարոն Մնացականյանին  ներկայացնել  ՀՀ 2010թ. 
փորձնական մարդահամարի անցկացման ժամանակ առաջացած դժվարությունների 
մասին, որպեսզի մարզի համայնքներում խուսափեն նմանատիպ հիմնախնդիրներից: 
Ս. Մնացականյանը - մանրամասն ներկայացրեց փորձնական մարդահամարի  
կազմակերպման և անցկացման ընթացքում առաջացած հիմնախնդիրների  մասին և 
ընդգծեց, որ հենց փորձնական մարդահամարի փորձն է հիմք հանդիսացել 
առանձնացնելու այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ մարդահամարի 
ընթացքում, որը քննարկվում է Ձեզ հետ միասին` ներկայումս ընթացող  ՀՀ մարզային 
հանձնաժողովի նիստի ընթացքում:  
Ս. Մնացականյանը - մեկ անգամ ևս կարևորելով մարդահամարի ժամանակավոր 

ներգրավվող աշխատողների ընտրության հարցը, խնդրանքով դիմեց բոլոր 
համայնքների ղեկավարներին` մինչ ս. թ. սեպտեմբերի 10-ը  ՀՀ ԱՎԾ  Վայոց ձորի 
մարզային գործակալություն ներկայացնել հաշվարարների թեկնածուներ 
համայնքների բնակիչների շրջանից, այդ թեկնածուների վերաբերյալ 
ներկայացված պահանջներին համապատասխան: 

     Մարզպետի և Ս. Մնացականյանի կողմից հորդոր  հնչեց ներկաներին 
անկաշկանդ հնչեցնել ցանկացած հարց:  Համայնքապետերի և ներկաների հարցերին 
պատասխանեցին Ս. Մնացականյանը և Կ. Կույումջյանը:  
Հնչեցված հարցերը  վերաբերում էին`  

 մարդահամարի ժամանակավոր ներգրավվող աշխատողների աշխատավարձի 
չափերին,   

 աշխատողների համար սահմանված աշխատանքային նորմաների չափերին:   
Հանդիպման վերջում ՀՀ ԱՎԾ նախագահը  բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց               

ՀՀ 2011թ. մարդահամարի հարցաթերթի դիմային էջում տեղակայված Ուղերձի 
տեքստին, որտեղ  մեջբերվում է <<Մարդահամարի մասին>> ՀՀ օրենքից առ այն, որ 
անհատական բնույթի  տվյալները գաղտնի են և հրապարակման ենթակա չեն, և 
անգամ չեն կարող որպես ապացույց օգտագործվել դատական, դատաքննչական և 
այլ մարմինների կողմից և որ մարդահամարի վերջնական արդյունքները կարող են 
օգտագործվել  և հրապարակվել միայն ամփոփված և խմբավորված տեսքով,  ինչը 
միտված է հարցվողների անկաշկանդ պատասխանների համար պայմաններ 
ապահովելուն: 

Պ-ն Ա. Բագրատյանը շնորհակալություն հայտնեց Ս. Մնացականյանին  
մարդահամարի կարևորության, նշանակության, դրա նախապատրատման, 
կազմակերպման գործընթացների և դրանցում  մարզի կառույցների և 
համայնքապետերի  անելիքների մասին հանգամանալից իրազեկման  և հարցերին 
պատասխանելու համար և ևս մեկ անգամ հավաստեց, որ Վայոց ձորի մարզում այս 
կարևոր միջոցառումը կանցնի պատշաճ  մակարդակով:  

 



ՀՀ 2011թ. մարդահամարի
նախապատրաստման և անցկացման

Վայոց ձորի մարզային
հանձնաժողովի նիստ

29.07.2011թ.

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան



Օրակարգային հարցեր

• Մարդահամարի կարևորությունը
• Մարդահամարի նախապատրաստման

աշխատանքների ընթացքը
• Մարզային հանձնաժողովների և համայնքապետերի

կողմից ցուցաբերվելիք օժանդակության մասին.
• ա) հաշվարարների թեկնածուների ներկայացում
• բ) գյուղապետարանների, դպրոցների, 

մանկապարտեզների, ամբուլատոր պոլիկլինիկաների
շենքերում ժամանակավոր` մինչև 1.5 և 2.5 ամիս
տևողությամբ սենյակների տրամադրման մասին

• Այլ հարցեր



Ի±նչ է մարդահամարը.

• Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÁ Ñ³ïáõÏ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ¿, áñ ï³ÉÇë ¿
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ¨
¹ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

• ²ÛÝª ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ïíÛ³É
»ñÏñáõÙ Ï³Ù ¹ñ³ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í
Ù³ëáõÙ ·ïÝíáÕ μáÉáñ ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É
ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý, 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ
×³Ý³å³ñÑáí ï³ñ³ÍÙ³Ý áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÝ ¿:



Մարդահամարի նպատակը
• Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÁ í»ñ ¿ Ñ³ÝáõÙ ÷³ëï»ñ, áñáÝù ¿³Ï³Ý 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý, 
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

• ºñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ »ñÏñÇ ¨ Ýñ³
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý μ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÑÇÙÝ³íáñ
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý 
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ, ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ¨ Ýñ³ μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñ: 

• Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛաÝ áõ 
·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý, ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý áõ ³ßË³ïáõÅÇ, ÁÝï³ÝÇùÇ
ã³÷»ñÇ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý, μÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, 
·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, áõñμ³ÝÇ½³óÇ³ÛÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ μÝ³·³í³éÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:



Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝը.

• Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¿ Ý³¨ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý, 
³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ïáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: 

• ²åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×áÕ ï»ë³Ï³Ýáõ 
ëå³éáÕ³Ï³Ý  å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ÑÇÙÝ³íáñ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
Ï³Ëí³Í ¿ »ñÏñÇ ³é³ÝÓÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¨ Ýñ³ ë»é³-ï³ñÇù³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
×ß·ñÇï ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ³Ûë
μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ, 
ïÝ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ»ñÇ, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, 
Ñ³·áõëïÇ, Ñ³Ý·ëïÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, μÅßÏ³Ï³Ý 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ íñ³: 

• ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ï»Õ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁª
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ:



Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ

• Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÛÉ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ³ÛÝ »½³ÏÇ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë` ա/ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Íñ³·ñáí, բ/áÕç
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ÷áùñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÷áùñ³ÃÇí ËÙμ»ñÇ Ïïñí³Íùáí, գ/ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³í³ù³·ñ»Éáõ,  Áëï դ/Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ, 
»/Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, ³ÛÝ  ¿ª ëï³Ý³É
Ñ³ßí³éí³Í Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³é³í»É Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ:

• Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ
å³ïñ³ëïí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇª Ñ³ßí³ñ³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ (ëï³óí³Í
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃáõÙ ·ñ³Ýó»Éáõ 
ÙÇçáóáí, Áëï μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ, Ý»ñ³éÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
μÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ Áëï ³ÛÝ  ï³Ý, μÝ³Ï³ñ³ÝÇ, áñï»Õ
Ñ³ñóíáÕÁ Ï·ïÝíÇ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ å³ÑÇÝ:



Հիմնական միջոցառումները
1. ø³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ Ëáßáñ ·ÛáõÕ»ñáõÙ (5000+)
• ëË»Ù³ïÇÏ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ (1:2000 Ù³ëßï³μáí),
• Ñ³ëó»³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ,
• ïÝ»ñÇ/ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ (óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ

ÙÇçáóáí )
2.    ¶ÛáõÕ³Ï³Ý μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÉ

μÝ³Ï³ï»Õ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:
3. 2011Ã. Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ

Ï³½ÙáõÙ:
4. Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙ, ùÝÝ³ñÏáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ
5. Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ 

÷³Ã»ÃÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
6. Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ

Ùß³ÏÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ Ññ³Ñ³Ý·ã³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, 
Ñ³ëï³ïáõÙ ¨ ïå³·ñáõÃÛáõÝ

7. ԲÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ËÙμ»ñÇ` ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñ, ùÝÝã³Ï³Ý 
Ù»Ïáõë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ, ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ
å³ïÇÅÁ ÏñáÕ ³ÝÓ³Ýó, ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý ¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù»ñի Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·»ñի Ùß³ÏáõÙ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ:



ÐÐ 2011Ã. Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
1. Քաղաքների և խոշոր գյուղերի (5000+) հասցեային

տնտեսության կարգավորման նպատակով փողոցների
անվանացույցերի, թաղամասերի, շենքերի և բնակարանների
համարանիշերի տեղադրման ուղղությամբ աշխատանքների
իրականացում:

2. Վարչական մարմինների կողմից բնակչության հաշվառման
գործառույթների հնարավորինս կարգավորում (հատկապես, 
համայնքներում գյուղական բնակչության հաշվառման
գրանցամատյանների համադրումը ՀՀ ոստիկանության կողմից
վարվող ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հետ):

3. Մարդահամարի և հրահանգչական տեղամասերի համար
ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում ժամանակավոր
աշխատասենյակների (մարդահամարի տեղամասերի համար` 
2,5 ամիս, հրահանգչական տեղամասերի համար` 1.5 ամիս) 
տրամադրում:



Ð³ßí³ÛÇÝ
ï»Õ³Ù³ë»ñ

Ðñ³Ñ³Ý·ã³Ï³Ý
ï»Õ³Ù³ë»ñ

Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ
ï»Õ³Ù³ë»ñ

182

ÐÐ ²ìÌ ù.ºñ¨³ÝÇ ¨
Ù³ñ½³ÛÇÝ 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÐÐ ²ìÌ-Ç Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝ

ÐÐ 2011 Âì²Î²ÜÆ Ø²ð¸²Ð²Ø²ðÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ºì ²ÜòÎ²òØ²Ü
Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ êîàð²´²Ä²ÜàôØÜºðÀ

(Ø²ð¸²Ð²Ø²ð²ÚÆÜ îºÔºÎ²îìàôÂÚ²Ü ²ØöàöØ²Ü 5 Ð²ðÂàôÂÚàôÜÜºðÀ (I-V))

1

I

III

IV

V

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2310

115481 2 3 4 5



Հաշվարարների թեկնածուների
ներկայացում

• Համայնքապետերի հետ համատեղ, 
ժամանակավորապես ներգրավվելիք աշխատակիցների
ընդգրկման համար սահմանված ժամկետներում, 
համապատասխան որակավորում և նախորդ
մարդահամարների անցկացման փորձ ունեցող
թեկնածուների առաջադրում (բացառելով համայնքի
ֆիսկալ և քվազիֆիսկալ գործառույթներում ներգավված
անձանց):

• Աջակցել մարզերում բնակչության իրազեկման համար
զանգվածային-բացատրական աշխատանքների
իրականացմանը` մարդահամարի
նախապատրաստման և անցկացման բոլոր հիմնական
փուլերի ընթացքում:



ՀՀ 2011թ. Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ

³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ ÐÐ ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½áõÙ

/նախնական/

272Ընդամենը

2091Ð³ßí³ñ³ñÝ»ñ

41+31.5Ðñ³Ñ³Ý·Çã-ÑëÏÇãÝ»ñ

32. 5Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ï»Õ³Ù³ëÇ í³ñÇãÇ û·Ý³Ï³Ý

32. 5Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ï»Õ³Ù³ëÇ í³ñÇã

35Ø³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ·áñÍ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ 
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ïááñ¹ÇÝ³ïáñ

101òáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñ

Âí³ù³Ý³ÏÁ

(Ù³ñ¹ )

²ßË³ï³ÝùÇ
ïևáÕáõÃÛáõÝÁ

(³ÙÇë)



Ժամանակավոր աշխատասենյակների
պահանջարկ /նախնական/

8

5

13

այդ թվում` 
քաղաքային

1

1

2

որից` խառը

151Վայք

262Եղեգնաձոր

413Վայոց ձորի
մարզ

ԸնդամենըԸնդամենը

Հրահանգչական
տեղամաս - 1.5ամիս

Մարդահամարի
տեղամաս -2,5 ամիս



Մարզի քաղաքների և խոշոր գյուղերի
հասցեային տնտեսության կարգավորում

• Փողոցների անվանատախտակների
առկայության իրավիճակը

• Շենքերի, շինությունների և
բնակարանների համարանիշների
առկայություն



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության պող.
Կառավարական տուն, 3

0010, Երևան
Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոս: (374 10) 524 213
Ֆաքս: (374 10) 521 921 
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