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Կազմակերպությունների կողմից ընդունված ընթացակարգերը և 

քաղաքականությունները կիրառվում են կառավարումը և ծրագրային 

գործունեությունը բարելավելու նպատակով ։ Քաղաքականություններն ու 

կանոնակարգերը ուղղված են մի շարք խնդիրների, ինչպես օրինակ՝ 

 Աջակցել կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

զարգացմանը և միջավայրի ու ներքին փոփոխությունների 

հանգամանքներում կազմակերպության կայունության ապահովմանը։ 

 Աջակցել կազմակերպությունների իրավական, բարոյական և արդյունավետ 

գործելակերպի իրականացմանը՝ կազմակերպություններին 

հնարավորություն տալով կարգավորել իրենց կառավարման և 

պլանավորման գործունեությունը։  

 Բարելավել կազմակերպությունների թափանցիկությունն ու 

հաշվետվողականությունը։ 

Կանոնակարգերը պետք է արտացոլեն ՀՀ օրենսդրության դրույթները, 

սակայն կարող են լինել ավելի ընդգրկուն և մանրամասն տեղեկատվություն 

պարունակել՝ օգնելով կոնկրետացնել տվյալ կազմակերպությունում ընդունված 

պրակտիկան, խուսափել թյուրիմացություններից և հավասար մոտեցում 

ցուցաբերել բոլոր աշխատակիցների նկատմամբ:  

Պետք է նկատի ունենալ, որ այս գլխում ՏԻՄ-ը դիտարկվում է որպես 

կազմակերպություն, որը, ինչպես և այլ կազմակերպություններ, պետք է ունենա 

իր կարիքներին ու գործունեությանը համապատասխան քաղաքականություններ և 

ընթացակարգեր, որոնք անհրաժեշտ են նրա բնականոն զարգացման համար։  

 

Ինչու են անհրաժեշտ ընթացակարգեր և քաղաքականություններ 

Ընթացակարգերն ու քաղաքականություներն անհրաժեշտ են ցանկացած 

տեսակի կազմակերպության գործունեությունը ավտոմատացնելու համար։ 

Ավտոմատացման ենթակա են այն գործընթացները, որոնք պարբերաբար 

կրկնվում են, և կարիք չկա ամեն անգամ նորովի մոտենալ տվյալ գործընթացին։ 

Անհրաժեշտ է մշակել ալգորիթմ, որի օգնությամբ յուրաքանչյուր անգամ 

կկազմակերպվի տվյալ գործընթացը։ Մշակված ալգորիթմներն ու 

ընթացակարգերը անհրաժեշտ են կազմակերպության՝ ՏԻՄ-ի ինստիտուցիոնալ 

հիշողության ձևավորման և պահպանման համար։ Ինստիտուցիոնալ 

հիշողությունն անհրաժեշտ է ՏԻՄ-ի՝ որպես կազմակերպության կայունությունն ու 

տարբեր սերունդների աշխատակիցների «հիշողությունը» նոր աշխատակիցներին 
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փոխանցելու, ինչպես նաև կազմակերպության արժեքային համակարգի 

պահպանման համար։ 

Կազմակերպությունները գործում են բազմազան ոլորտներում, 

տարածքներում և միջավայրում՝ կիրառելով գործունեության տարբեր 

մոտեցումներ, ուստի քաղաքականությունների և ընթացակարգերի 

օգտագործումն ու իրականացումը տարբեր կլինի տարբեր 

կազմակերպություններում՝ կախված նպատակներից, կառուցվածքից, 

գործունեության տեսակից,  աշխատակիցների քանակից ու զարգացման փուլից: 

Պետք է հաշվի առնել, որ չկա այնպիսի ընթացակարգ, որ հարմար է բոլոր 

կազմակերպություններին:  Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է կատարի 

մանրակրկիտ կազմակերպական գնահատում, որոշի իր զարգացման 

մակարդակը, հայտնաբերի բացերը, այնուհետև սահմանի իր համար կարևոր 

քաղաքականություններն ու ընթացակարգերը:  

Քաղաքականություններն ու ընթացակարգերը պետք է ճկուն լինեն և ըստ 

անհրաժեշտության փոփոխության ենթարկվեն: Առկա կարգերն անհրաժեշտ է 

ընդարձակել, լրամշակել և վերանայել միջավայրի պայմանների փոփոխությանը, 

կազմակերպության գործունեության ծավալի և ուղղությունների վերանայմանը, 

որակի բարելավման նախաձեռնություններին զուգընթաց:  

 

Քաղաքականությունների ու ընթացակարգերի ցանկը հիմնականում 

ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալ բաժիններով․ 

1. Կազմակերպության արժեքներն ու սկզբունքները 

2. Կազմակերպության կառավարման ձեռնարկ 

3. Փոփոխությունների կառավարման ուղեցույց 

4. Ծրագրի կառավարման ձեռնարկ 

5. Ֆինանսական կայունության ձեռնարկ 

6. Աշխատակցի ձեռնարկ 

7. Կամավորների կառավարման ձեռնարկ 

8. Անվտանգության ուղեցույց 

9. Գնումների ընթացակարգ 

10. Տեղեկատվության կառավարման ուղեցույց 

11. Հանրային կապերի և հաղորդակցության ընթացակարգեր 

12. Ֆինանսական կառավարման ձեռնարկ 
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1. Կազմակերպության արժեքները և սկզբունքները 

Որպես հասարակության շահերին ծառայող՝ ՏԻՄ-ը որպես 

կազմակերպություն, պետք է որդեգրի քաղաքացիական հասարակության և 

ժողովրդավարական արժեքներ և  իր աշխատանքում հետևի դրանցից բխող մի 

շարք սկզբունքների. 

1. Հանրային շահի առաջնություն։ ՏԻՄ-ին վստահված ռեսուրսները, անկախ 

դրանց սերման աղբյուրից, հանրային բարօրության համար են 

նախատեսված, և ՏԻՄ-ը անում է հնարավորինս՝ այդ ռեսուրսները 

կազմակերպության նպատակին և հանրային շահին ծառայեցնելու համար: 

Կազմակերպության ընթացիկ կարիքների համար կատարվող ծախսերը 

կատարվում են միայն այն պայմանի դեպքում, եթե դրանք հիմնավորված են 

և ի վերջո ծառայելու են հանրային շահին։ Կազմակերպության ռեսուրսները 

երբևէ չեն կարող օգտագործվել համայնքապետի, համայնքապետարանի 

աշխատակիցների, ավագանու անդամների կամ այլ անձանց նեղ անձնական 

շահերի իրագործման համար։ ։  

2. Հանրային մասնակցություն։  Կազմակերպությունը պրոակտիվ կերպով իր 

նախաձեռնություններում ներգրավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերին, նրանց 

հետ քննարկում կազմակերպության գործունեության ու ծրագրերի հետ 

կապված կարևոր որոշումները և ապահովում նրանց մասնակցությունը 

կազմակերպության գործունեության մոնիտորինգի ու գնահատման գործում։ 

3. Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն։ Կազմակերպության 

կանոնադրությունը, ծրագրային և ֆինանսական հիմնական 

տեղեկությունները բաց են բոլոր շահագրգիռ կողմերի և հանրության համար։ 

Կազմակերպությունն իր կատարած աշխատանքի, ֆինանսական միջոցների 

աղբյուրների ու ծախսերի վերաբերյալ իր շահառուներին ու համայնքին 

հաշվետվություններ է ներկայացնում։ 

4. Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ։ Ժողովրդավարական է այն 

պետությունը, որտեղ իշխանության իրական տերը ժողովուրդն է, որն 

ուղղակի կամ անուղղակի կերպով մասնակցում է պետության 

կառավարմանը, և որտեղ պաշտպանվում են մարդու իրավունքները և 

ազատությունները: Կազմակերպությունն իր աշխատանքում հարգում է 

ժողովրդավարական արժեքներն ու մարդու իրավունքները և իր 

գործունեության միջոցով ձգտում նպաստել Հայաստանում 

ժողովրդավարության զարգացմանը և մարդու հիմնարար իրավունքների ու 

ազատությունների պահպանմանը, իշխանությունների տարանջատման 
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սկզբունքի կայացմանը, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացմանը, 

օրենքի գերակայության ամրապնդմանն ու սոցիալական արդարության 

հաստատմանը: 

Անկախություն և անաչառություն։ Իր գործունեության մեջ 

կազմակերպությունը ելնում է առաջին հերթին հանրության և շահառու խմբի 

շահերից և չի ենթարկվում որևէ քաղաքական, առևտրային, անձնական կամ 

այլ շահերի, որոնք կարող են որևէ կերպ վնասել կազմակերպության 

պրոֆեսիոնալ դիրքին, անկախությանը և անաչառ գործունեությանը, 

շահառուների բարօրությանը և կազմակերպության բարի համբավին։ 

Շահառուների ընտրության, աշխատակիցների հավաքագրման, գնումների 

իրականացման և մնացած բոլոր գործընթացներում կազմակերպությունը 

ղեկավարվում է բացառապես օբյեկտիվ, տվյալ գործընթացին վերաբերող 

չափորոշիչներով։ Պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Կազմակերպությունը՝ ի դեմս 

աշխատակիցների, իր աշխատանքում դրսևորում է բարձր որակի 

մասնագիտական հմտություններ, քաղաքավարի ու հարգալից վերաբերմունք 

բոլորի հանդեպ, ազնիվ և բաց է իր գործընկերների ու շահառուների հետ 

հարաբերություններում և կարևորում է աշխատակիցների շարունակական 

մասնագիտական զարգացումն ու ծառայությունների որակի բարելավումը։ 

Միաժամանակ, կազմակերպությունն իր գործունեության և կառավարման 

շրջանակներում բացառում  և պայքարում է այնպիսի երևույթների դեմ, 

ինչպիսիք են՝ 

1. Շահերի բախում։ Շահերի բախումը մի իրավիճակ է, որտեղ տվյալ անձի 

(աշխատակցի, պաշտոնյայի) անձնական ու մասնագիտական շահերը 

հակասության մեջ են գտնվում, հետևապես դժվար է դառնում 

մասնագիտական պարտականությունների պատշաճ կատարումը։ 

2. Կոռուպցիա։ Կոռուպցիան մասնագիտական կամ պաշտոնական դիրքի 

չարաշահումն է՝ անձնական շահի նպատակով։ 

3. Ատելության խոսք։ Ատելության խոսքը այնպիսի խոսքն է, որտեղ 

բացասական դիրքորոշում է արտահայտվում որևէ անձի կամ խմբի հանդեպ 

վերջինիս այնպիսի հատկանիշների համար, ինչպիսիք են ռասան, կրոնը, 

էթնիկ ծագումը, սեռական կողմնորոշումը, հաշմանդամությունը, սեռը։ 

4. Խտրականություն։ Խտրականությունը անձի սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, 

էթնիկ կամ սոցիալական ծագման, գենետիկ հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, 

ամուսնական կամ ընտանեկան կարգավիճակի, առողջական վիճակի, 

աշխարհայացքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, ազգային 
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փոքրամասնությանը պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, 

հաշմանդամության, տարիքի և անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 

հանգամանքների հիմքով անձի իրավունքների ու ազատությունների 

սահմանափակումն է:  

Ըստ այդմ, կազմակերպությունն իր գործունեությամբ և կեցվածքով օրինակ է 

ծառայում այս, ինչպես նաև ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների 

գաղափարների հետ անհամատեղելի այլ երևույթների դեմ պայքարի համար, և իր 

աշխատանքով հնարավորինս նպաստում է նմանատիպ դրսևորումների 

վերացմանը։ 

2. Կազմակերպության կառավարման ձեռնարկ 

Կազմակերպության կառավարման ձեռնարկը կարող է սահմանել 

կառավարման սկզբունքները, պարտականությունների բաշխման սկզբունքները, 

լիազորությունների սահմանման սկզբունքները, ռազմավարական պլանավորման 

մոտեցումներն ու ընթացակարգերը, կազմակերպության կատարողականության 

մոնիտորինգի ու գնահատման մեխանիզմներ, ներքին հաղորդակցության 

ընթացակարգեր, փաստաթղթերի մշակման և ընդունման կարգ, գործունեության 

իրավական կողմի ապահովման քաղաքականություն և կազմակերպական 

կառուցվածքը:  

 

Կազմակերպության կառավարման ոլորտում կիրառվում են հետևյալ 

արժեքներն ու սկզբունքները՝ 

 Նվիրվածություն՝ յուրաքանչյուր աշխատակից աշխատանքի ընդունվելիս 

ծանոթանում է կազմակերպության առաքելությանն ու տեսլականին, 

ընկալում և ընդունում է դրանց իմաստը և դրանցով առաջնորդվում իր 

հետագա գործունեության ընթացքում։ 

 Հաշվետվողականություն՝ արդյունավետ գործունեության և հանրության 

վստահությունը վայելելու համար կազմակերպությունը պետք է հաշվետու 

լինի շահառուների, գործընկերների և հանրության առջև։ 

 Աշխատակիցների արժևորում՝ հաջողության հասնելու և արդյունավետ 

թիմային աշխատանքի իրականացման համար հարկավոր է հարգանքով 

վերաբերվել աշխատակիցների գիտելիքներին ու հմտություններին և 

վստահել նրանց նվիրվածությանը կազմակերպության նպատակներին, 

ստեղծել արդյունավետ աշխատանքային միջավայր՝ աշխատակիցների և 

կամավորների ուժեղ կողմերն ու տաղանդները բացահայտելու համար։ 
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Կազմակերպությունը միջոցներ է ձեռնարկում աշխատակիցների 

նախաձեռնությունը, ինքնավստահությունը և ինքնազարգացումը 

խրախուսելու համար։ 

 Որոշումների ընդունման մասնակցային եղանակ՝ կազմակերպության 

յուրաքանչյուր անդամի, աշխատակցի և կամավորի կարծիքը թանկ է 

կազմակերպության համար և հաշվի է առնվում որոշումների կայացման 

ընթացքում։ Կազմակերպության առանցքային հարցերի շուրջ որոշումները 

կայացվում են աշխատակիցների հետ համատեղ։ 

 Օբյեկտիվություն և հետևողականություն՝ արդյունավետ կառավարումը 

ներառում է որոշումների կայացման օբյեկտիվ մոտեցումների կիրառում և 

հետևողականության պահպանում։ Որոշումները կայացնելիս հաշվի են 

առնվում միջավայրի փոփոխվող պայմանները, սակայն որոշումները չպետք 

է պայմանավորված լինեն որոշման հետ առնչվող աշխատակցի անձով կամ 

այլ անձնային բնույթի գործոններով։ 

 Կառուցողական աշխատանքային հարաբերություններ՝ դրական և 

արդյունավետ աշխատանքային հարաբերությունների հիմնական 

բաղադրիչները փոխադարձ հարգանքն ու վստահությունն են: 

Կազմակերպությունը խթանում է աշխատակիցների թիմային աշխատանքը, 

փոխադարձ աջակցությունը, բաց երկխոսությունը, բազմազան արժեքների, 

բնավորությունների, հայացքների ճանաչումն ու գնահատումը։ Կարևորվում 

է հետադարձ կապը, որը կենտրոնանում է իրավիճակի կամ վարքագծի, այլ 

ոչ թե անձի վրա: 

 

3. Փոփոխությունների կառավարման ուղեցույց 

Կազմակերպությունը կարիք ունի արձագանքել կազմակերպական 

զարգացման գործընթացներին ուղղված և արտաքին միջավայրում տեղի ունեցող 

այն փոփոխություններին, որոնք նպաստում են ոլորտի զարգացմանը, 

նորարարությունների ներմուծմանը, մրցակցության խթանմանն ու առաջընթացին։ 

Այդ իսկ պատճառով կազմակերպությունն ուշադրությամբ է հետևում արտաքին 

միջավայրի բոլոր փոփոխություններին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

կարող են ազդել կազմակերպության գործունեության, կայունության և/կամ 

շահառուների վրա։ Բացի այդ, կազմակերպությունն ինքն է ձեռնարկում 

զարգացմանն ու առաջընթացին ուղղված փոփոխություններ թե՛ 

կազմակերպության ներսում, թե՛ իր գործունեության ոլորտում։ Միաժամանակ, 



8 

 

կան փոփոխություններ, որոնք ռիսկային են և կարող են բացասական 

հետևանքներ ունենալ կազմակերպության համար։ Հետևապես, 

փոփոխությունների կանխատեսումը և ռիսկերի կանխարգելումը, ինչպես նաև 

տեղի ունեցած կամ հնարավոր վնասների ազդեցության նվազեցումը 

կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն։  

Փոփոխության կառավարման կանոնակարգը աջակցում է 

կազմակերպության աշխատանքների շարունակականությանը, կայունությանը և 

հուսալիությանը՝ զարգացումներ խթանելու և արտաքին միջավայրի 

փոփոխություններին պատշաճ արձագանքելու միջոցով։     

 

4. Ծրագրի կառավարման ձեռնարկ 

Ծրագրի կառավարման այս ձեռնարկը նախատեսված է կազմակերպության 

աշխատակիցների համար, ովքեր ներգրավված են կամ ներգրավվելու են 

կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերում: 

Սովորաբար ձեռնարկի  յուրաքանչյուր բաժին նկարագրում է ծրագրի 

կառավարման ցիկլի հինգ փուլերից մեկը: Կազմակերպությունը որպես ծրագրերի 

կառավարման հիմք որդեգրել է ծրագրի կառավարման ցիկլի հետևյալ  փուլերը․ 

1) Ծրագրի գաղափարի սահմանում և նախագծի մշակում։ Այս փուլում 

թիմերը և շահագրգիռ կողմերը միասին աշխատում են ծրագրի գաղափարի 

մշակման ուղղությամբ, հավաքագրում և վերլուծում շահառուների 

կարիքների գնահատման տվյալները, մշակում ծրագրի 

տրամաբանությունը, ծրագրի առաջարկն ու ամփոփ բյուջեն: 

2) Ծրագրի պլանավորում և կազմակերպում։ Այս փուլի ընթացքում 

պատրաստվում է ծրագրի աշխատանքային պլանը, որը մանրամասն 

նկարագրում է ծրագրային գործողությունները, ընդգրկված 

աշխատակազմը, բյուջեն և ժամանակացույցը: 

3) Ծրագրի իրականացում։ Այն ներառում է գործողությունների ղեկավարում, 

կարգավորում և վերահսկում, շահագրգիռ կողմերի դերերի և 

պատասխանատվությունների համակարգում, հաղորդակցության 

ապահովում, որակի վերահսկում և ռիսկերի կառավարում, 

կազմակերպական կարողությունների համապատասխան զարգացում: 

4) Ծրագրի մոնիտորինգ և գնահատում: Մոնիտորինգի և գնահատման 

ընթացքում ծրագրի իրականացման փաստացի ցուցանիշները 

համեմատվում են ծրագրի առաջարկում սահմանված նպատակների և 
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ցուցանիշների, ինչպես նաև ծրագրի աշխատանքային պլանի հետ: 

Անհրաժեշտության դեպքում ծրագրում փոփոխություններ են կատարվում: 

5) Ծրագրի ավարտ։ Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են 

անցումային գործընթացներ, իրականացվում է ծրագրի ազդեցության 

գնահատում: 

:  

Ծրագրի պլանավորման փուլը շարունակվում է  ծրագրի իրականացման ողջ 

ընթացքում, քանի որ կարիքների գնահատման և ճկուն մոտեցման 

անհրաժեշտություն կա։ Բոլոր մյուս փուլերում մշտապես իրականացվում է 

մոնիտորինգի և գնահատման գործընթաց, իսկ հավաքագրված 

տեղեկատվությունը կիրառվում է հետագա պլանավորման և որոշումների 

կայացման համար: 

 

5. Ֆինանսական կայունության ձեռնարկ 

Կազմակերպության արդունավետ կառավարման և գործունեության կայունության 

ապահովման նպատակով կարևոր է, որ կազմակերպությունը հատուկ 

ուշադրություն հատկացնի իր ֆինանսական կայունության ռազմավարությանը և 

մշտապես ուսումնասիրի կայունության ապահովման նորանոր միջոցներ։ 

Կազմակերպության համոզմունքն այն է, որ ֆինանսական կայունության 

ուղղությամբ նախապես ծախսված ժամանակն ու էներգիան երկարաժամկետ 

կտրվածքով ապահովում են կազմակերպության ռեսուրսների 

շարունակականությունը։ 

Այս ձեռնարկը ներառում է ֆինանսական կայունության ռազմավարության 

մշակման ընթացակարգերը, ֆինանսական կայունության ապահովման 

մեխանիզմների նկարագրությունը, դոնորներին հետևելու համակարգը, 

ակտիվների բազմազանեցման գործիքները և ֆինանսական կայունությանը 

վերաբերող այլ հարցեր։ 

Իր ֆինանսական կայունության ապահովման համար ՏԻՄ-ը կարող է որդեգրել 

հետևյալ սկզբունքները՝ 

 Կազմակերպությունը պարբերաբար իրականացնում է ռազմավարական 

պլանավորում, որի հիման վրա կազմում է ֆինանսական կայունության 

պլանը։ Պլանավորումը օգնում է ճիշտ հաշվարկել առկա ռեսուրսներն ու 

հնարավորությունները, կենտրոնանալ հեռահար նպատակների վրա, 

սահմանել ամենօրյա գործողությունների համապատասխան 
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առաջնահերթություններն ու դասեր քաղել անցյալի փորձից։  

 Կազմակերպությունը ձգտում է հնարավորինս բազմազանեցնել իր 

ռեսուրսների աղբյուրները։ Բազմազան աղբյուրները օգնում են ավելի ճկուն 

լինել գործունեության ֆինանսավորման հարցում, զերծ մնալ 

կախվածությունից առանձին կազմակերպությունից, պետ․բյուջեից կամ 

միջավայրի որևէ գործոնից, որն օգնում է կայուն մնալ ֆինանսավորող 

կազմակերպության որոշումների կամ միջավայրի որևէ գործոնի կտրուկ 

փոփոխության դեպքում։ 

 Կազմակերպությունը կարևորում է թիմային աշխատանքը և ջանք ու 

ռեսուրսներ է ներդնում աշխատակազմի անդամներին ներգրավելու 

ֆինանսական կայունության պլանավորման և ապահովման գործընթացում՝ 

ապահովելով բարձր մակարդակի ներքին հաղորդակցություն, 

աշխատանքի համապատասխան բաժանում և պատշաճ ուսուցում։ 

 

Ֆինանսական կառավարման համակարգի նպատակներն են՝ 

 Կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործում,  

 Շահագրգիռ կողմերի առջև ստանձնած պարտավորությունների 

կատարում, 

 Հաշվետվողականություն հանրությանը, 

 Վստահելի և ազնիվ կազմակերպության համբավի պահպանում՝ 

ֆինանսավորող կազմակերպությունների, գործընկերների և շահառուների 

շրջանում, 

 Մրցունակ դիրք ֆինանսների հայթայթման ասպարեզում, 

 Երկարաժամկետ ֆինանսական կայունություն, 

 Ռիսկերի արդյունավետ կառավարում: 

 

 

6. Աշխատակցի ձեռնարկ 

Աշխատակցի ձեռնարկի նպատակն է սահմանել աշխատակիցների 

աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված տարբեր դրույթներ և որպես 

ուղեցույց ծառայել աշխատակցի հետ աշխատանքային հարաբերությունների ողջ 

ընթացքի համար: 
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Կազմակերպության հետ աշխատակցի հարաբերությունները կարգավորվում 

են ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, աշխատակցի պայմանագրով և գործող այլ 

իրավական ակտերով: Այս ձեռնարկի դրույթները չեն փոխարինում աշխատակցի 

պայմանագրով և ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված 

աշխատանքային հարաբերությունների պայմաններին ու դրույթներին և չեն 

հակասում դրանց: Այս ուղենիշների, աշխատակցի պայմանագրի և ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի միջև անհամապատասխանությունների դեպքում 

գործում է հետևյալ գերակայությունը. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 

աշխատակցի պայմանագիր, ապա` Ձեռնարկ: 

Սույն ձեռնարկի մի օրինակ տրվում է յուրաքանչյուր աշխատակցի՝ 

աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ: Աշխատակիցն իր ստորագրությամբ 

հաստատում է Ձեռնարկի դրույթներին ծանոթանալու փաստը: 

Ձեռնարկը վերանայվում է առնվազն տարին մեկ անգամ և փոփոխվում է ըստ 

անհրաժեշտության: Կազմակերպությունն իրավունք է վերապահում բացառապես 

սեփական հայեցողությամբ փոխել, վերանայել կամ ուժը կորցրած ճանաչել սույն 

Ձեռնարկի դրույթները, եթե այդ փոփոխությունները չեն հակասում օրենքին: 

Աշխատակիցները ևս կարող են առաջարկություններ անել Ձեռնարկում 

փոփոխություններ և հավելումներ կատարելու վերաբերյալ: Բոլոր 

աշխատակիցները պետք է տեղեկացվեն Ձեռնարկում կատարվող 

փոփոխությունների մասին: 

Ձեռնարկում ներառվող կարգերը և ընթացակարգերը վերաբերում են 

կազմակերպությունում աշխատող բոլոր աշխատակիցներին: 

 

7. Կամավորների կառավարման ձեռնարկ 

Որպես կանոն կազմակերպությունները խրախուսում են կամավորական 

աշխատանքը որպես կարևոր ներուժ և մասնակցության հնարավորություն։ 

Կամավորները ոչ միայն անհրաժեշտ օժանդակություն են ապահովում 

աշխատակազմի առօրյա գործունեության մեջ, այլև նպաստում են 

կազմակերպության հեղինակությանը: Նրանց կարծիքը կազմակերպության 

մասին կարող է արագ տարածվել հանրության շրջանում և ավելի ազդեցիկ լինել, 

քան աշխատակազմինը, քանի որ նրանք չեն վարձատրվում և ֆինանսական 

խթան չունեն կազմակերպությունը նպաստավոր դիրքում ներկայացնելու համար: 

Որքան ավելի շատ կամավորներ են ներգրավված, այնքան ավելի հավանական է 

ստանալ հանրության աջակցությունը։  
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Ըստ այդմ, կազմակերպությունը ջանքեր է գործադրում կամավորների 

ներգրավման և նրանց հմտությունների զարգացման ուղղությամբ։ Կարևորություն 

տալով կամավորական աշխատանքին, կազմակերպությունը աշխատակազմի 

անդամներից մեկին վերագրում է կամավորների պատասխանատուի դերը, որը 

ներառվում է այդ աշխատակցի աշխատանքի նկարագրում։ Կամավորների 

պատասխանատուն կազմակերպում է կամավորների հավաքագրման և 

ընդունելության, աշխատանքի կառավարման, գնահատման և խրախուսման 

գործընթացները։  

 

8. Անվտանգության ուղեցույց 

Սույն ուղեցույցի նպատակն է անվտանգ պայմաններ ստեղծել 

կազմակերպության և նրա աշխատակիցների համար: Կազմակերպությունը 

հասկանում և ընդունում է, որ մարդու կյանքը հանդիսանում է առավելագույն 

արժեք և անում է հնարավոր ամեն ինչ մարդկանց անվտանգության ապահովման 

համար:  

Անվտանգությունն ու ապահովությունը բոլորի պարտականություններն են: 

Կազմակերպության ղեկավարները և աշխատակիցները հավասարապես պետք է 

ջանք ներդնեն անհատների ու կազմակերպության անվտանգությունը 

ապահովելու համար: Պատահարների կանխարգելումը, առողջ ու անվտանգ 

պայմանները ապահովելու համար ՏԻՄ-ը միջոցներ է ձեռնարկում ռիսկերի 

պլանավորման, կանխարգելման և վնասների մեղմացման ուղղությամբ։ 

Ձեռնարկը ներկայացնում է ընդհանուր մոտեցումներ և կոնկրետ ուղենիշներ 

հնարավոր արտակարգ և/կամ անվտանգության պահպանում պահանջող 

իրավիճակներում աշխատակազմի վարվելակերպի վերաբերյալ: Միաժամանակ, 

յուրաքանչյուր իրավիճակում պետք է դրսևորել պայմաններից և 

հնարավորություններից կախված անհրաժեշտ ճկունություն։  

Յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է ծանոթ լինի այս ձեռնարկի դրույթներին 

և ստորագրի ձեռնարկի ընթերցումը հաստատող փաստաթուղթը։ 

 

 9. Գնումների քաղաքականություն 

Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերումն անհրաժեշտ է ՏԻՄ 

անխափան գործունեության համար: Ապրանքների և ծառայությունների գնումների 
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քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը ներքին վերահսկման մեխանիզմներ են 

ապահովում գնումների գործընթացում, օգնում ապրանքի կամ ծառայության 

ընտրության և բյուջեի համապատասխանության հարցում:  

Կազմակերպությունը պետք է գնի միայն այն ապրանքները և 

ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրերի ու ծառայությունների կամ 

ընդհանուր առմամբ առաքելության իրագործման համար: Ապրանքների և 

ծառայությունների գնումների գործընթացում կազմակերպությունը հետևում է մի 

շարք սկզբունքների՝ 

1. Լավագույն որակ և ծախսարդյունավետություն՝ գնումները կատարելիս 

կազմակերպությունը հաշվի է առնում ոչ միայն ցածր գինը, այլև որակը և 

մատակարարների հուսալիությունը: 

2. Լիազորությունների բաշխում՝ կազմակերպությունը բացառում է միանձնյա 

որոշումների ընդունումը գնումների հարցում և բաշխում գնումների հետ 

կապված պարտականությունները` ապահովելով փոխադարձ 

վերահսկողություն։ 

3. Մրցութային գործընթաց` խոշոր գնումների դեպքում կազմակերպությունը 

գնումներն իրականացնում է մրցութային սկզբունքով՝ լավագույն գին և 

որակ ապահովելու նպատակով։ 

4. Արդար և թափանցիկ ընթացակարգ՝ մրցույթների դեպքում 

կազմակերպությունը հավասար հնարավորություններ է տալիս բոլոր 

մասնակիցներին և հավասար ծավալի տեղեկատվություն տրամադրում 

նրանց։ Ընտրությունը պետք է կատարվի անկողմնակալ կերպով` 

խստագույնս հիմնվելով մատակարարի առաջարկի արժանիքների վրա։ 

5. Շահերի բախման բացառում՝ կազմակերպությունը կարգավորում է 

շահերի բախման դեպքերում գնումների պատասխանատու 

աշխատակիցների վարքագիծը և հետևում այդ կարգավորումների 

իրականացմանը։ 

6. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն՝ գնումների գործընթացում 

կազմակերպությունը հնարավորինս ընտրում է բնությանը չվնասող նյութեր 

և սարքավորումներ։  

7. Հաշվետվողականություն՝ կազմակերպությունը արձանագրում է բոլոր 

գործառնությունները և հանրային ու դրամաշնորհային միջոցներից 

կատարված յուրաքանչյուր գնման համար հաշվետվություն է ներկայացնում 

հանրությանը։ 
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10. Տեղեկատվության կառավարման ուղեցույց 

Տեղեկատվության կառավարման համակարգը (ՏԿՀ) կազմակերպության 

գործունեության տարբեր կողմերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրման, պահպանման և օգտագործման համակարգ է, որն անհրաժեշտ է 

կառավարման արդյունավետ որոշումներ ընդունելու համար: Առանց 

համապատասխան տեղեկատվական համակարգերի` կազմակերպության 

տվյալներն անկանոն բաշխված են տարբեր աշխատակիցների մոտ, զանազան 

փաստաթղթերում և համակարգիչներում:  

ՏԿՀ-ի օգնությամբ բոլոր կարևոր տեղեկությունները հավաքագրվում են մեկ 

կենտրոնական պահոցում, կանոնակարգվում է տեղեկատվության 

հավաքագրման և օգտագործման գործընթացը, բարելավվում է աշխատանքի 

արդյունավետությունը, պահպանվում է կազմակերպության ինստիտուցիոնալ 

հիշողությունը։ Տվյալ փաստաթուղթը նկարագրում է կազմակերպության 

տեղեկատվական կառավարման համակարգը, էլեկտրոնային և թղթային 

տեղեկատվության տեսակները, դրանց տեղակայումը, պատասխանատուներին և 

վերանայման գործընթացը՝  հավասար հնարավորություններ ստեղծելով բոլոր 

աշխատակիցների համար ստանալու ՏԻՄ-ին վերաբերող կարևոր 

տեղեկատվություն 

 11. Հանրային կապերի և հաղորդակցության կանոնակարգեր 

Բարձր մակարդակի արտաքին հաղորդակցությունը առանցքային դեր ունի 

հասարակական կազմակերպության առաքելության տարածման, շահագրգիռ 

կողմերի հետ հարաբերությունների կառուցման, հանրային վստահության 

ամրապնդման և կազմակերպության ազդեցության ընդլայնման համար:  

 

Այս կանոնակարգը նպատակ ունի նկարագրել Կազմակերպության 

արտաքին հաղորդակցության հիմնական սկզբունքները, հանրային կապերի 

ռազմավարության պլանավորման մոտեցումները, զանգվածային 

լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցության ընթացակարգերը, նպատակային 

խմբերը և ուղերձները, հանրային կապերի և հաղորդակցության այլ գործիքներն 

ու մեխանիզմները։  

 

Փաստաթուղթը խորհուրդ է տրվում վերանայել երեք տարին մեկ անգամ կամ 

ավելի հաճախ՝ ըստ պահանջի։ Փաստաթղթի դրույթների իրականացման 
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վերահսկման պատասխանատուն կազմակերպության հանրային կապերի 

պատասխանատուն է, որն ըստ անհրաժեշտության տնօրենին է ներկայացնում 

ձեռքբերումները, խնդիրները և փոփոխություններ կատարելու 

անհրաժեշտությունը։ 

 

Արտաքին հաղորդակցության իր բոլոր գործընթացներում 

կազմակերպությունը կարող է որդեգրել հետևյալ սկզբունքները՝ 

• Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն՝ կազմակերպության 

հաղորդագրությունները պետք է մատչելի լինեն կազմակերպության 

վերաբերյալ տեղեկատվություն հայցող ցանկացած անձի համար,  

• Ներքին հաղորդակցության բարձր մակարդակ՝ անհրաժեշտ է 

ժամանակին համապատասխան և ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրել 

արտաքին հաղորդակցության գործընթացներում ընդգրկված 

աշխատակիցներին և անդամներին, 

• Գաղտնիություն՝ իրենց արտաքին հաղորդակցություններում 

աշխատակիցները պետք է հետևեն գաղտնիության վերաբերյալ 

կազմակերպության քաղաքականությանը,  

• Արագ արձագանքում` կազմակերպությունը պետք է ժամանակին պատշաճ 

և հարգալից արձագանք տրամադրի շահագրգիռ կողմերի դժգոհության և 

բողոքների դեպքում, 

• Հեղինակային իրավունք՝ կազմակերպությունը պահպանում է 

հեղինակային իրավունքը անձնակազմի կողմից ստեղծված հանրային 

նյութերի նկատմամբ, 

• Օրինականություն՝ բոլոր հաղորդագրությունները, քարոզչությունը և 

նյութերը պետք է հետևեն ՀՀ օրենսդրության և կազմակերպության ներքին 

ընթացակարգերի պահանջներին և համապատասխանեն 

կազմակերպության առաքելության, տեսլականի և արժեքների հետ: 
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