
    Հավելված  
ՀՀ  վարչապետի  N  1188 - Լ                              
                 որոշման 

 

«ԲԱԺԻՆ 6 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ 

  Ձև N 1 

Ծրագրի ղեկավարի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ Աշխատանքի անվանումը 

Աշխատանքի 
նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողա-
կանի ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ապահովել ծրագրի գործողությունների 
կառավարումը` ակնկալվող արդյունքների՝ 
ժամանակին և որակյալ իրականացման 
համար։ 

Ծրագրով 
նպատակադրված 

թիրախների 
ձեռքբերման 
ապահովում 

Ծրագրով պահանջվող 
տեղեկատվության, 
փաստաթղթերի  և 

(կամ) հաշվետվության 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի կողմից կատարված 
գործողության բնութագիրը 

  

              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի 
ղեկավար   

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                                           ----------------------------     
        (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը` Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության 
ռիսկի վերլուծությունների բաժնի պետ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                                               ----------------------------     
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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  Ձև N 2 

Ծրագրի ղեկավարի օգնականի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը 
Աշխատանքի 

նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Աջակցել ծրագրի գործողությունների 
կառավարման իրականացմանը` ակնկալվող 
արդյունքների՝ ժամանակին և որակյալ 
ապահովելու համար։ 

Ծրագրով 
նպատակադրված 

թիրախների 
ձեռքբերման 
ապահովում 

Ծրագրով պահանջվող 
տեղեկատվության 

հավաքագրում, 
փաստաթղթերի  և 

(կամ) հաշվետվության 
կազմման 

մասնակցություն  

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի 
ղեկավար   

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                       -----------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  

Պաշտոնը`   Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության  
ռիսկի վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                       -----------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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  Ձև N 3 

Հաղորդակցման ապահովման ղեկավարի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի 
նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ապահովել ծրագրի փոխգործակցության, տարածման 
և հաղորդակցման ամբողջական ռազմավարության 
իրականացումը (անգլերենով և հայերենով, թվային 
ֆորմատով), կառավարել ծրագրի 
հրապարակայնությունն ապահովելու 
գործողությունները, կազմակերպել համատեղ բաց 
սեմինարներ, մամլո ասուլիսներ։  

Ծրագրային միջո-
ցառումներով ձեռք 
բերված թիրախ-
ների բովանդա-

կային իրազեկում՝ 
Ծրագրի շահառու-
ների և հանրության 

շրջանակներում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
իրազեկման 

նյութերի, 
փաստաթղթերի  
և (կամ) զեկույցի 

առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավար         

  Անունը,  ազգանունը                                                                           -----------------------------       

    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  

Պաշտոնը` Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության 
ռիսկի վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                              ---------------------------       

    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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  Ձև N 4 

Հաղորդակցման ապահովման ղեկավարի օգնականի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը 
Աշխատանքի 

նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Աջակցել ծրագրի փոխգործակցության, 
տարածման և հաղորդակցման ամբողջական 
ռազմավարության իրականացմանը։ 

Ծրագրային 
միջոցառումներով ձեռք 

բերված թիրախների 
բովանդակային 

իրազեկում՝ ծրագրի 
շահառուների և 

հանրության 
շրջանակներում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
իրազեկման 

նյութերի, 
փաստաթղթերի  և 

(կամ) զեկույցի  
կազմմանը 

մասնակցություն  

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             
  Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավար       

  Անունը,  ազգանունը                                                                      -----------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`   Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության  
ռիսկի վերլուծությունների բաժնի մասնագետ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                       ------------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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 Ձև N 5 
Ֆինանսական գործառույթները համակարգողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ Աշխատանքի անվանումը 

Աշխատանքի 
նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ապահովել  ծրագրային միջոցառումների և դրանց 
համար ծրագրի բյուջեով նախատեսված 
ֆինանսական ռեսուրսների 
համապատասխանությունը: 

Ծրագրով 
նախատեսված 
ֆինանսների 
արդյունավետ 
կառավարում 

Ծրագրով 
պահանջվող 

ֆինանսական 
փաստաթղթերի  և 

(կամ) 
հաշվետվության 

առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի 
ղեկավար   

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                           ------------------------       

    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  Պաշտոնը`  Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության պետ     
  Անունը,  ազգանունը                                                                            ------------------------       

    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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Ձև N 6 

Ավագ հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ապահովել Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի 
անտառածածկույթի փոփոխությունների  
հետևանքների որոշում, շրջակա միջավայրի 
վրա դրանց ազդեցության  գնահատումը և 
2009-2021 թթ․ կտրվածքով 
անտառածածկույթի նոսրացման և աճի 
դինամիկայի ուսումնասիրության 
(մոնիտորինգի) իրականացումը։ 

Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի  արբան-

յակային, աշխարհա-
տեղեկատվական և 

դաշտային տվյալների 
հավաքագրում, 

ուսումնասիրություն, 
վերլուծություն և 

ազդեցության գնահատում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
տվյալների, 

տեղե-
կատվության,  

փաստաթղթերի  
և (կամ) 

հաշվետվության 
առկայություն 

    

  

2. 

Վերհանել և վերլուծել շահառուների՝ ոլորտի 
վերաբերյալ գիտելիքների բացերը։ Աջակցել 
գիտելիքների բացերի վերլուծության 
ռազմավարության կազմմանը և 
կարգավորմանը, ուսումնական նյութերի, 
մեթոդական ուղեցույցների մշակում։ 
Մասնակցել ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և աղտոտման կանխարգելման 
վերաբերյալ տեղական տվյալների բազաների 
ձևավորմանը։ 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, ոլորտային 
քաղաքականության 

մշակման համար 
անհրաժեշտ 

տեղեկատվական դինամիկ 
համակարգի ձևավորում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
գիտելիքների 

բացերի 
վերլուծության 

մշակված 
ռազմա-

վարության, 
ուսումնական 

նյութերի և 
մեթոդական 

ուղեցույցների 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    



 7
              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավար         

  Անունը,  ազգանունը                                                                      ---------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  

Պաշտոնը`   Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչության 
բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժնի պետ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                        -------------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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Ձև N 7 
 

Հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Իրականացնել Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի անտառածածկույթի 
փոփոխությունների  հետևանքների 
որոշման, շրջակա միջավայրի վրա դրանց 
ազդեցության  գնահատման գործընթացը և 
2009-2021 թթ․ կտրվածքով 
անտառածածկույթի նոսրացման և աճի 
դինամիկայի ուսումնասիրությունը 
(մոնիտորինգը): 

Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի  արբանյակային, 
աշխարհատեղեկատվական 

և դաշտային տվյալների 
հավաքագրում, 

ուսումնասիրություն, 
վերլուծություն և 

ազդեցության գնահատում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
տվյալների, 

տեղեկատվության,  
փաստաթղթերի  և 

(կամ)  
հաշվետվության 

առկայություն 

    

  

2. 

Վերհանել և վերլուծել Շահառուների՝ 
ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքների բացերը։ 
Աջակցել գիտելիքների բացերի 
վերլուծության ռազմավարության 
կազմմանը և կարգավորմանը, 
ուսումնական նյութերի, մեթոդական 
ուղեցույցների մշակում։ Մասնակցել ջրային 
ռեսուրսների կառավարման և աղտոտման 
կանխարգելման վերաբերյալ տեղական 
տվյալների բազաների ձևավորմանը։ 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, ոլորտային 
քաղաքականության 

մշակման համար 
անհրաժեշտ 

տեղեկատվական դինամիկ 
համակարգի ձևավորում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
գիտելիքների 

բացերի 
վերլուծության 

մշակված 
ռազմավարության, 

ուսումնական 
նյութերի և 

մեթոդական 
ուղեցույցների 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 
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  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը            

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի 
ղեկավար   

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                     ---------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`   Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչության 
բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժնի գլխավոր պետական տեսուչ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                  -----------------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   

 
 

Ձև N 8 

Ավագ հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի նպատակը 
Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ապահովել Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի 2009-2021 թթ․ կտրվածքով 
գյուղատնտեսական նպատակով 
օգտագործվող ջրային հաշվեկշռի 
գնահատումը, ջրի արտադրողականության 
ցուցանիշների և ջրի սակավության 
ինդեքսների որոշումը, տեղումների ու 
գոլորշիացման տվյալների համադրումը և 
ուսումնասիրությունը։ 

Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի  

արբանյակային, 
աշխարհա-

տեղեկատվական և 
դաշտային տվյալների 

հավաքագրում, 
ուսումնասիրություն, 

վերլուծություն և 
ազդեցության 
գնահատում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
տվյալների, 

տեղեկատվության,  
փաստաթղթերի  և 

(կամ)  
հաշվետվության 

առկայություն 
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2. 

Վերհանել և վերլուծել շահառուների՝ ոլորտի 
վերաբերյալ գիտելիքների բացերը։ Աջակցել 
գիտելիքների բացերի վերլուծության 
ռազմավարության կազմմանը և 
կարգավորմանը, ուսումնական նյութերի, 
մեթոդական ուղեցույցների մշակում։ 
Մասնակցել ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և աղտոտման 
կանխարգելման վերաբերյալ տեղական 
տվյալների բազաների ձևավորմանը։ 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, ոլորտային 
քաղաքականության 

մշակման համար 
անհրաժեշտ 

տեղեկատվական 
դինամիկ համակարգի 

ձևավորում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
գիտելիքների 

բացերի 
վերլուծության 

մշակված 
ռազմավարության, 

ուսումնական 
նյութերի և 

մեթոդական 
ուղեցույցների 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              
  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  տեսչական մարմնի 
ղեկավար   

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                     ---------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             
  Պաշտոնը`  Երևանի տարածքային բաժնի գլխավոր պետական տեսուչ     
  Անունը,  ազգանունը                                                                  -------------------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
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Ձև N 9 
Հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողա-
կանի ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Իրականացնել Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի 2009-2021 թթ․ կտրվածքով 
գյուղատնտեսական նպատակով 
օգտագործվող ջրային հաշվեկշռի 
գնահատումը, ջրի արտադրողականության 
ցուցանիշների և ջրի սակավության 
ինդեքսների որոշումը, տեղումների ու 
գոլորշիացման տվյալների համադրումը և 
ուսումնասիրությունը։ 

Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի    

արբանյակային, աշխարհա-
տեղեկատվական և 

դաշտային տվյալների 
հավաքագրում, 

ուսումնասիրություն, 
վերլուծություն և 

ազդեցության գնահատում 

Ծրագրով պահանջվող 
տվյալների, 

տեղեկատվության,  
փաստաթղթերի  և (կամ) 

հաշվետվության 
առկայություն 

    

  

2. 

Վերհանել և վերլուծել շահառուների՝ 
ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքների բացերը։ 
Աջակցել գիտելիքների բացերի 
վերլուծության ռազմավարության 
կազմմանը և կարգավորմանը, 
ուսումնական նյութերի, մեթոդական 
ուղեցույցների մշակում։ Մասնակցել ջրային 
ռեսուրսների կառավարման և աղտոտման 
կանխարգելման վերաբերյալ տեղական 
տվյալների բազաների ձևավորմանը։ 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, ոլորտային 
քաղաքականության 

մշակման համար 
անհրաժեշտ 

տեղեկատվական 
դինամիկ համակարգի 

ձևավորում 

Ծրագրով պահանջվող 
գիտելիքների բացերի 

վերլուծության մշակված 
ռազմավարության, 

ուսումնական նյութերի 
և մեթոդական 
ուղեցույցների 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              
  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը            

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և 
ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավար 

  
  

      

  Անունը,  ազգանունը                       --------------------------         
             (ստորագրությունը)       
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  Աշխատողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը` Ընդերքի վերահսկողության վարչության ընդերքի 
շահագործման վերահսկողության բաժնի ավագ պետական տեսուչ 

    

  Անունը,  ազգանունը                  ---------------------------         
            (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
 
 

Ձև N 10 
 

Ավագ հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը 
Աշխատանքի 

նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ապահովել Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի 
2009-2021 թթ․կտրվածքով  ճահիճների 
մակերեսային ջրերում խոնավության և 
ճահճային բուսական ծածկույթի 
փոփոխությունների գնահատումը (աճի 
ինտենսիվություն և այլն), որոնք կապված են 
օրգանական նյութերի կոնցենտրացիայի հետ:  

Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի    

արբանյակային, 
աշխարհա-

տեղեկատվական և 
դաշտային տվյալների 

հավաքագրում, 
ուսումնասիրություն, 

վերլուծություն և 
ազդեցության 
գնահատում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
տվյալների, 

տեղեկատվության,  
փաստաթղթերի  և 

(կամ) 
հաշվետվության 

առկայություն 

    

  

2. 

Վերհանել և վերլուծել շահառուների՝ ոլորտի 
վերաբերյալ գիտելիքների բացերը։ Աջակցել 
գիտելիքների բացերի վերլուծության 
ռազմավարության կազմմանը և 
կարգավորմանը, ուսումնական նյութերի, 
մեթոդական ուղեցույցների մշակում։ Մասնակցել 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, ոլորտային 
քաղաքականության 

մշակման համար 
անհրաժեշտ 

Ծրագրով 
պահանջվող 
գիտելիքների 

բացերի 
վերլուծության 
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ջրային ռեսուրսների կառավարման և 
աղտոտման կանխարգելման վերաբերյալ 
տեղական տվյալների բազաների ձևավորմանը։ 

տեղեկատվական 
դինամիկ համակարգի 

ձևավորում 

մշակված ռազ-
մավարության, 
ուսումնական 

նյութերի և 
մեթոդական 

ուղեցույցների 
առկայություն 

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              

  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  
տեսչական մարմնի ղեկավար 

  
  

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                       ----------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Ընդերքի վերահսկողության վարչության ընդերքի 
շահագործման վերահսկողության բաժնի գլխավոր պետական տեսուչ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                       -----------------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   
 

Ձև N 11 

Ավագ հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի 
նպատակը 

Աշխատանքի 
գնահատման չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ ըստ 

հաշվետու 
ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 

Ապահովել Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի 2009-2021 թթ․ կտրվածքով 
քլորոֆիլի և էվտրոֆիկացիայի 
դինամիկայի համապարփակ 
գնահատումը։ Քլորոֆիլի 
կոնցենտրացիայի դինամիկան 
գնահատելու համար մշակել 
արբանյակային պատկերները՝ էվտրոֆի-
կացիայի ցուցիչի (օրգանական նյութերով 
աղտոտվածության) ուսումնասիրության 
(մոնիտորինգի)  համար: 

Սևանա լճի և ջրհա-
վաք ավազանի    ար-

բանյակային, աշ-
խարհատեղեկա-
տվական և դաշ-

տային տվյալների 
հավաքագրում, 

ուսումնասիրություն, 
վերլուծություն և 

ազդեցության 
գնահատում 

Ծրագրով պահանջվող 
տվյալների, 

տեղեկատվության,  
փաստաթղթերի  և (կամ)  

հաշվետվության 
առկայություն 

    

  

2. 

Վերհանել և վերլուծել շահառուների՝ 
ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքների 
բացերը։ Աջակցել գիտելիքների բացերի 
վերլուծության ռազմավարության 
կազմմանը և կարգավորմանը, 
ուսումնական նյութերի, մեթոդական 
ուղեցույցների մշակում։ Մասնակցել 
ջրային ռեսուրսների կառավարման և 
աղտոտման կանխարգելման վերաբերյալ 
տեղական տվյալների բազաների 
ձևավորմանը։ 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, 
ոլորտային 

քաղաքականության 
մշակման համար 

անհրաժեշտ 
տեղեկատվական 

դինամիկ 
համակարգի 
ձևավորում 

Ծրագրով պահանջվող 
գիտելիքների բացերի 

վերլուծության մշակված 
ռազմավարության, 

ուսումնական նյութերի և 
մեթոդական 

ուղեցույցների 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի 
կողմից կատարված գործողության բնութագիրը 

    

              

  
Ծրագիրը համակարգողի 
ստորագրությունը       

      

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և 
ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավար 

  
  

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                -------------------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`   Ընդերքի վերահսկողության վարչության ընդերքի շահագործման  
վերահսկողության բաժնի գլխավոր պետական տեսուչ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                   ------------------------------------       
    (ստորագրությունը)       
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         Անհատական կատարողականի գնահատականը   

 
 

Ձև N 12 

Հետազոտողի անհատական աշխատանքային ծրագիր 

NN 
ը/կ 

Աշխատանքի անվանումը Աշխատանքի նպատակը 
Աշխատանքի 
գնահատման 

չափանիշը 

Ծրագրով 
նախատեսված 
գործողության 
բնութագիրը* 

Կատարման 
ժամկետը՝ 

ըստ 
հաշվետու 

ամսվա 

Անհատական 
կատարողականի 

ցուցիչը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Իրականացնել Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի 
2009-2021 թթ․ կտրվածքով քլորոֆիլի և 
էվտրոֆիկացիայի դինամիկայի համապարփակ 
գնահատումը։ Քլորոֆիլի կոնցենտրացիայի 
դինամիկան գնահատելու համար աջակցել 
արբանյակային պատկերների մշակմանը՝ 
էվտրոֆիկացիայի ցուցիչի (օրգանական նյութերով 
աղտոտվածության) ուսումնասիրության 
(մոնիտորինգի)  համար: 

Սևանա լճի և ջրհավաք 
ավազանի    

արբանյակային, 
աշխարհատեղեկատվական 

և դաշտային տվյալների 
հավաքագրում, 

ուսումնասիրություն, 
վերլուծություն և 

ազդեցության գնահատում 

Ծրագրով 
պահանջվող 
տվյալների, 

տեղեկատվության,  
փաստաթղթերի  և 

(կամ) 
հաշվետվության 

առկայություն 

    

  

2. 

Վերհանել և վերլուծել շահառուների՝ ոլորտի 
վերաբերյալ գիտելիքների բացերը։ Աջակցել 
գիտելիքների բացերի վերլուծության 
ռազմավարության կազմմանը և կարգավորմանը, 
ուսումնական նյութերի, մեթոդական ուղեցույցների 
մշակում։ Մասնակցել ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և աղտոտման կանխարգելման 
վերաբերյալ տեղական տվյալների բազաների 
ձևավորմանը։ 

Ոլորտային 
կարողությունների 

զարգացում, ոլորտային 
քաղաքականության 

մշակման համար 
անհրաժեշտ 

տեղեկատվական դինամիկ 
համակարգի ձևավորում 

Ծրագրով 
պահանջվող 

գիտելիքների բացերի 
վերլուծության 

մշակված 
ռազմավարության, 

ուսումնական 
նյութերի և 

մեթոդական 
ուղեցույցների 
առկայություն 

    

  

  *Անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված և աշխատողի կողմից 
կատարված գործողության բնութագիրը 
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  Ծրագիրը համակարգողի ստորագրությունը             

  
Պաշտոնը`  Բնապահպանության և ընդերքի  
տեսչական մարմնի ղեկավար 

  
  

      

  Անունը,  ազգանունը                                                                                  ---------------------------       
    (ստորագրությունը)       

  Աշխատողի ստորագրությունը             

  

Պաշտոնը`  Ընդերքի վերահսկողության վարչության ընդերքի շահագործման 
 վերահսկողության բաժնի գլխավոր պետական տեսուչ 

    

  Անունը,  ազգանունը                                                                              -------------------------------       
    (ստորագրությունը)       

         Անհատական կատարողականի գնահատականը   

 
 



ԲԱԺԻՆ 7 
 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 
 

Ծրագրի արդյունքների գնահատման նպատակը տեսչական մարմնի քաղաքացիական 

ծառայողների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ժամանակին, ամբողջ ծավալով, պատշաճ որակով իրականացման ապահովումն է: 

Յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայող ամսական կտրվածքով լրացնում է անհա-

տական աշխատանքային ծրագրով իրականացված գործողությունները, որոնց կատարման 

արդյունքների գնահատման ցուցիչները տեսչական մարմնի ղեկավարի հաստատմանն է 

ներկայացնում ծրագրի ղեկավարը։ Արդյունքների գնահատման ցուցիչները տրվում են 

հետևյալ սանդղակին համապատասխան՝ 

 

 
Քաղաքացիական ծառայողի անհատական կատարողականը գնահատվում է արդ-

յունքային ցուցիչների միջին թվաբանականով (ՄԳ), համաձայն որի ծրագրի իրականաց-

ման գործողություններով պլանավորված արդյունքների ձեռքբերման մակարդակը դրական 

է, եթե ՄԳ>=65 և բացասական, եթե ՄԳ<65:»: 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Կատարման 
արդյունքը  

Կատարման  
ժամկետը 

Կատարված է 
առանց 

թերությունների 

Կատարված է 
ոչ էական 

թերություններով 

Կատարված է 
էական 

թերություններով 

Կատարված 
չէ 

Սահմանված ժամկետին 100 95 85 0 

Սահմանված ժամկետի ոչ 
էական բացթողումներով 

95 85 75 0 

Սահմանված ժամկետի  
էական բացթողումներով 

85 75 65 0 
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