
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Մարկշեյդեր 

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Ավագ լեռնահանքային ինժեներ  

ԺԱՄԿԵՏԸ Մշտական 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐԸ 

Ամուլսար, Վայոց Ձորի մարզ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Հանքարդյունահանման, շինարարության և այլ աշխատանքների ամբողջական տեխնոլոգիական ցիկլի 

համար անհրաժեշտ մարկշեյդերական աշխատանքների ժամանակին և որակյալ կատարում, 

շահագործվող հանքավայրի հանքային պաշարների արդյունավետ օգտագործում և պահպանում  

• Արդյունաբերական ենթակառուցվածքների տեղամասում և բացահանքում մարկշեյդերական ցանցերի 

նախագծում և կառուցում, կատարված հանքարդյունահանման աշխատանքների ծավալների չափումներ, 

հորատման, պայթեցման աշխատանքների անձնագրերի կազմման համար գրաֆիկական 

փաստաթղթերի մշակում, գործող պահանջներին համապատասխան գծագրերի և հաշվարկային 

փաստաթղթերի կազմում և լրացում, հանքարդյունահանման աշխատանքների նախագծերի 

իրականացում և տարածում, անվտանգ արդյունահանման նորմերի կիրառում 

• Իրականացնում է հանքաստիճանների, բացահանքերի լանջերի, ճանապարհների, անվտանգության 

բերմաների, աշխատանքային տեղամասերի և այլ հանգույցների նախագծային երկրաչափական 

պարամետրերի պահպանման մարկշեյդերական վերահսկողություն 

• Վերահսկում է նախագծային, տեխնիկական և նորմատիվ այլ փաստաթղթերում, ինչպես նաև 

հանքարդյունահանման աշխատանքների զարգացման պլաններում ներկայացված պահանջների 

կատարումը, անվտանգ արդյունահանման աշխատանքների, հանքային պաշարների և շրջակա 

միջավայրի պահպանման, շենքերն ու շինությունները հանքարդյունահանման աշխատանքների 

բացասական ազդեցությունից պաշտպանելու համար նախատեսված միջոցառումների ժամանակին և 

արդյունավետ իրականացումը 

• Այլ բաժինների հետ միասին մասնակցում է հանքարդյունահանման աշխատանքների տարեկան, 

եռամսյակային և ամսական պլանների կազմման, հանքի շահագործման նպատակով տեղական 

նախագծերի և այլ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման գործընթացին 

• Երկրաբանական բաժնի հետ միասին պլանավորել, հաշվել և մշակել հանքարդյունահանման 

աշխատանքների ծավալները, ներառյալ՝ օգտակար հանածոների արդյունահանման, կորուստների և 

աղքատացման ծավալները, ինչպես նաև մակաբացված պաշարների և արդյունահանման համար 

պատրաստ վիճակի արձանագրում 

• Երկրաբանական բաժնի հետ համագործակցելով  կատարում է հանքավայրի երկրաչափական 

կառուցում, հանքարդյունահանման աշխատանքների ծավալների հաշվարկում և գնահատում, կազմում 

և պարբերաբար թարմացնում է մարկշեյդերական գծագրերը  

• Մասնակցում է հանքարդյունաբերական օբյեկտների կառուցման, փակման և ապամոնտաժման 

աշխատանքներին, հանքավայրերի շահագործական հետախուզության նախագծերի մշակման, 

վտանգավոր գոտիների մոտ անվտանգ արդյունահանման, վթարների կանխարգելման և վերացմանն 

ուղղված, շենքերը, շինությունները և շրջակա միջավայրը հանքարդյունահանման գործողությունների 

բացասական ազդեցությունից պաշտպանելու, օգտակար հանածոների արդյունավետ և համալիր 

օգտագործման միջոցառումներին 

• Մասնակցում է մակաբացման աշխատանքների և հանքաքարի արդյունահանման, դրա արդյունքում 

կորուստների և աղքատացման ծավալների, ինչպես նաև օգտակար հանածոյի ամբողջական հանման և 

փորվածքների ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացին։ 

Մարկշեյդերը պատասխանատվություն է կրում՝   

• Սույն աշխատանքի նկարագրում նշված պարտականնությունների ոչ պատշաճ կատարման կամ 

չկատարման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքով սահմանված 

կարգով 



 
• Իր գործողությունների ընթացքում թույլ տված խախտումների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության 

վարչական, քրեական և քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

• Ֆինանսական և ֆիզիկական վնաս հասցնելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

և քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

Իրավունքներ 

• Դադարեցնել հանքարդյունահանման աշխատանքները, եթե դրանք իրականացվում են նորմատիվ և 

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների խախտմամբ, որոնք կարող են պաշարների վնասման, 

հանքային փորվածքների դեֆորմացիայի պատճառ դառնալ, ստեղծել արտակարգ իրավիճակ և 

վտանգներ բացահանքում աշխատող մարդկանց համար։ Տվյալ դեպքում աշխատանքի դադարեցման 

համար անհրաժեշտ է անմիջապես զեկուցել ղեկավարությանն ու գլխավոր մարկշեյդերին։  

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

• Բարձրագույն կրթություն առնչվող ոլորտում կամ մարկշեյդերական գործին առնչվող միջնակարգ 

տեխնիկական կրթություն  

• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն 

• Մարկշեյդերական բաժնի հետ կապված՝ ընկերության կանոնակարգերի, կանոնների, մեթոդական 

ցուցումների, ստանդարտների, մասնագրերի և ուղեցույցների, ինչպես նաև արդյունահանման և 

աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ գիտելիքներ 

• Հանքարդյունահանման  տեխնոլոգիայի և մարկշեյդերական գործի, մարկշեյդերական գործիքների և 

սարքերի տեխնիկական շահագործման կանոնների, հողի մակերևույթի հեռացման, ինչպես նաև 

լեռնահատկացման տարածքի սահմաններում հանքարդյունաբերական այլ հանգույցների հանման 

մշտադիտարկման մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ  

• Պաշարների տեղաշարժման, արդյունահանման ժամանակ դրանց կորուստների և աղքատացման 

արձանագրման, բոլոր տեսակի հետազոտական գործողությունների և աշխատանքների հաշվարկման, 

ինչպես նաև մարկշեյդերական գծագրերի պատրաստման ընթացակարգերի վերաբերյալ գիտելիքներ 

• Առաջադեմ փորձ տեղական և միջազգային մարկշեյդերական ընկերություններում   

• Էկոնոմիկայի հիմունքների, հանքարդյունաբերական ընկերությունների վերաբերյալ գիտելիքներ 

• Աշխատանքի և բնապահպանական օրենսդրության, օգտակար հանածոների և արդյունաբերական 

անվտանգության մասին օրենքների վերաբերյալ գիտելիքներ 

• Մարկշեյդերը գտնվելու է Լիդիան Արմենիա ՓԲ ընկերության ավագ լեռնահանքային ինժեների 

անմիջական ենթակայության տակ 

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 
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