
 

Շիրակի Մարզպետարան 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

29․11․2022 

Շիրակի մարզի հղիների համար նոյեմբերի 1-ից գործող անվճար սքրինինգային ծրագիրը միտված է բնածին 

արատների և գենետիկ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը: 

Անկախ բնածին արատների և գենետիկ հիվանդությունների ռիսկի և անամնեզի ծանրաբեռնվածության 

աստիճանի` հղիության որոշ ժամկետներում հղին ուղեգրվում է սքրինինգային հետազոտությունների` ըստ 

կցագրված բժշկական հաստատությունների ցանկի: 

Շեղումների հայտնաբերման դեպքում` հղին կուղեգրվի 3-րդ մակարդակի ծննդօգնության բժշկական 

հաստատություն, որն էլ կկազմակերպի նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն և կոնսիլիումային կարգով 

կորոշվի հղիության հետագա վարման պլանը: 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

29․11․2022 

Տեղի է ունեցել գենդերային հարցերով զբաղվող Շիրակի մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի 

ընթացքում քննարկված օրակարգային հարցերն առնչվել են թրաֆիքինգի զոհերի նույնացմանն ու 

ուղղորդմանը, կանանց տնտեսական հոզորացմանը։ 

«Ամքոր Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամի ծրագրի համակարգող Վիկտորյա Ավակովան 

ներկայացրել է Հայաստանում թրաֆիկինգի ենթարկված անձանց հիմնահարցերը և այս առումով կատարված 

աշխատանքները, իսկ «Վիննեթ Գյումրի» կանանց և երիտասարդների հասարակական կազմակերպության 

համակարգող Գոհար Հովհաննիսյանն անդրադարձել է կանանց տնտեսական հզորացմանն ուղղված՝ իրենց 

կողմից իրկանացվող ծրագրերին։ 

Ներկաներին Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի անունից ողջունել է գենդերային հարցերով 

զբաղվող Շիրակի մարզային հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Գորգինյանը՝ վստահեցնելով, որ Շիրակի 

մարզպետարանը կարևորում է հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառներում կանանց և 

տղամարդկանց իրավունքների ու հնարավորությունների իրացման նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, 

այդ է պատճառը, որ մարզային իշխանությունները համագործակցում են բազմաթիվ կառույցների և 

կազմակերպությունների հետ, իրականացվել և ընթացքի մեջ են կանանց տնտեսական հզորացմանը միտված 

մի շարք ծրագրեր։ 

Հանձնաժողովականները կարևորել են պետական և հասարակական կազմակերպությունների 

համագործակցությունն ու պատրաստակամություն հայտնել շարունակելու համատեղ աշխատանքը։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

28․11․2022 

Շիրակի մարզի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում նոյեմբերի 21-ից-27-ը ծնվել է 27 

տղա, 16 աղջիկ։ Նախորդ շաբաթ գրանցվել է 43 ծնունդ։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

28․11․2022 

Մարզական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման, մարզական 

կազմակերպություններում ուսումնամարզական գործընթացի որակի բարձրացման, մարզադպրոցները, 

մարզակառույցները և մարզական հասարակական կազմակերպությունները գույքով ապահովման ու 

Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն 

հասարակական կազմակերպության Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղ 

 

 

 

ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  

ՆՈՅԵՄԲԵՐ, 2022  
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դրանցում մարզման պայմանների բարելավման նպատակով ՀՀ կառավարության որոշմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ 

հասարակական կազմակերպություններին անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացվել է 

մարզագույք: Շիրակի մարզում գործող 17 մարզադպրոցի հատկացվել է 41 անուն մարզագույք՝ ընդհանուր 87 

մլն 116 հազար դրամ արժողությամբ։ 

Գյումրու Իսրայել Միլիտոսյանի անվան ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց 

Գյումրու սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց 

Գյումրու Լյուդվիգ Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց 

Գյումրու մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց 

Գյումրու աթլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքապետարանի «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի «Արթիկի մարզահամալիր» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի «Արթիկի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի «Մարալիկի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքապետարանի «Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» 

ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց» ՊՈԱԿ 

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

26․11․2022 

2022-ի սուբվենցիոն ծրագրերով մեքենասարքավորումների և գույքի ձեռքբերման 2 ծրագիր է իրականացվել՝ 

177 մլն դրամի շրջանակներում։ 

«Գյումրի համայնքի համար բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռքբերում» սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը կազմել է 151 մլն 68 հազար դրամ, որից կառավարության համամասնությունը՝ 45 տոկոս։ 

Մեքենասարքավորումները մատակարարվել են «Սաննի Մոթորս» ՍՊԸ կողմից։  

Բազմաֆունկցիոնալ (ջրցան և ձնամաքրիչ)՝ 2 տեխնիկա  

Բազմաֆունկցիոնալ ամբարձիչ (Sunward swl 3220)` 1 տեխնիկա 

Իսկ «Աշոցք բազմաբնակավայր համայնքի տեխնիկական վերազինում՝ ավտոաշտարակի ձեռքբերման 

միջոցով» սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմել է 26 մլն դրամ, որից 

կառավարության համամասնությունը եղել է 50 տոկոս։ Մեքենասարքավորումները մատակարարվել են 

«ԱԿՇՆ ՔՈ» ՍՊԸ կողմից։  

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZXXyb_16HAANWkTkinguylGqno_VbflA79aj_442SDv2YYS3yVuAvslRAVx_MCKwVwT5JR3JXT6KBqSwHGM8Tk2o-uTwSrrD9p0oogH8Yhx3cI8N3PSZoTTV0yT1pqFpw64GfCzOJHT-m4HO7X1tV3NbK65ihKtGVCHOLoFRp8CwpQ7Rxz9PfuHV24ccrDR-Gg&__tn__=-UC%2CP-R


Վերհան հարթակով բեռնատար (ավտոաշտարակ Foton aumark)՝ 1 տեխնիկա 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

26․11․2022 

Կառավարության որոշմամբ 21 մլն 197 հազար դրամ գումար է տրամադրվել Արթիկ քաղաքի թիվ 3 ավագ 

դպրոցը (14 մլն 242 հազար դրամ) և Գյումրու Ակադեմիական վարժարանը (6 մլն 955 հազար դրամ) գույքով 

ապահովելու համար։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

25․11․2022 

ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2026 թվականը կառուցել, հիմնանորոգել 

կամ վերանորոգել առնվազն 500 մանկապարտեզ և նախակրթարան՝ ապահովելով դրանց ամբողջական 

հագեցումը գույքով և սարքավորումներով: Նպատակի իրագործման համար նախադպրոցական 

հաստատությունների նորոգման, վերակառուցման, կառուցման աշխատանքները և գույքով ապահովումը 

իրականացվում է տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես օրինակ՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 

պատվիրատվությամբ իրականացվող «Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզների կառուցման ծրագիրը, 

ՀՀ համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերը, Հայաստանի 

Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական 

զարգացման» ծրագիրը։ Նախադպրոցական հաստատություններում կապիտալ ծրագրեր իրականացվում են 

նաև բարերաների և բարեգործական կազմակերպությունների կողմից։  

Կառավարության այսօրվա որոշմամբ 23 մլն 796 հազար դրամ է նախատեսվել Շիրակի մարզի 3 բնակավայրի՝ 

Հացիկի, Ջաջուռավանի, Լեռնուտի մանկապարտեզներին գույքի ձեռքբերման համար։ Ծրագիրը 

կիրականացվի Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

25․11․2022 

Անհետաձգելի համարվող կապիտալ ծախսերի ծրագրով, կառավարության որոշմամբ 531 մլն 29 հազար դրամ 

է հատկացվել Շիրակի մարզի 21՝ Գյումրի քաղաքի թվով 3 և 18 գյուղական դպրոցների շենքային պայմանների 

բարելավման համար։ Կիրականացվեն տանիքների, դռների, պատուհանների, սանհանգույցների նորոգման, 

ներքին հարդարման, բարեկարգման աշխատանքներ։ Շինաշխատանքները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ։ 

«Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Գյումրու թիվ 32 հիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ 

«Օյունջյան միջնակարգ դպրոց-վարժարան» ՊՈԱԿ 

«Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Կրաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Արևիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Քեթիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Ջրառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Բագրավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Արփենիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZXXEsTzLTCqLuWB8KHM8-ekup4I7l6hSYzOfAKzDiaTwsxuBzQIR-gdgkSfMa5DXzYoRf4EUAPrzJsPBWMsNksGOZpGCEVF8D_FrC40Fch4J39b77grjwIobCtOZg2ON4PlDngbksVklMIYpwPzHDcuwsM6bffBjeY7S_yRG1SRl3DhB81k-PHWHRTUJi0tFLw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZWP89NrfUtd58wgHml7tNRKpRQMiSNHnvXBDRhVEgHLUq3GBy2MIyP5Gk-FrA31JbqVVfIfL0gyeE4hwVEXotN0j4bHmoRtZkcxVU3Q4JrRLODAoIgAL4-3f38BNF19kjiChV8gY5KMCu4aZyvDTU5362epu9eo21TynIrNsMOPcsYd3o49nxZN6v0uVE5pMrU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZWdE_Q7dBZj9U6pY4WVw31-i2Q1o8pcaNKZNrUyyi0tst6vysLEXj2XCSezS2tsdgGQ9Vhv4GtdBPLaIajuoGpId7_eQV5pMBFsShgUpzuVpZdjpbg1QSGizsDuOlEBrOYhsmy-vTz3Yv0mL6j4MGsWAduGzs9d4CGXz8HMlEW6XXsR6lgU_Wdw74qvy6vNAuU&__tn__=-UC%2CP-R


«Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Զարիշատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Ալվարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Հողմիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Գտաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

«Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

24․11․2022 

Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը ներկա է գտնվել «Ներառումը գործնականում» համաժողովին, 

որն անցկացվել է Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության «Նպաստել 

Հայաստանում՝ բոլորի համար, ներառական, համապատասխան և որակյալ կրթության կայացմանը» ծրագրի 

շրջանակում։ 

Նազելի Բաղդասարյանը ողջունելով համաժողովի կազմակերպիչներին՝ կարևորել է Հայկական Կարիտասի 

կողմից իրականացվող ծրագրերը, որոնք բերում են դրական փոփոխությունների, մասնավորապես 

ներառականության ոլորտում․ «Շիրակի մարզի 146 դպրոցները համընդհանուր ներառման են անցել դեռ 2020 

թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Այո, գործընթացը կա, բայց երբ որ բովանդակային դետալների մեջ խորանում 

ես՝ տեսնում ես, որ շատ ու շատ խնդիրներ կան։ Առանձնահատուկ կերպով պետք է ընդգծեմ Կարիտասի և 

մեր մյուս գործընկերների, միջազգային կառույցների ջանքերը, որոնք պետության բեռը վերցնելով շարժվում 

են առաջ։ Գործընթացը շատ ու շատ խնդիրներ ունի։ Չնայած տարվող մեծածավալ աշխատանքին պետք է 

արձանագրենք, որ խնդիր ունենք՝ բավարար կերպով փորձառություն, մասնագիտացում էթիկական 

գիտելիքների պակաս ունեն նաև մանկավարժները, հաջորդ խնդիրը, որին բախվում ենք հասանելիությունը և 

մատչելիությունն է։ Պետք է արձանագրենք, որ ցանկացած պարագայում շարժվում ենք ճիշտ ուղղությամբ և 

անհրաժեշտություն կա աշխատանքներում ցուցաբերել սրտացավություն, հետևողականություն և ճիշտ 

վերահսկողություն։ Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի լինել հասարակության լիարժեք և լիիրավ անդամ 

և մենք՝ հանրային իշխանություններս, կոչված ենք այդ իրավունքն ապահովելու, պետությունը դրա 

երաշխավորն է»։ 

Համաժողովի նպատակն է կրթության մեջ ներգրավված տարբեր դերակատարների մասնակցությամբ վեր 

հանել կրթական ու հասարակական միջավայրերում առկա, ներառական գործընթացներին խոչընդոտող 

հիմնախնդիրները, հաջողված փորձը և մշակել առաջարկությունների փաթեթ՝ ներառելով խնդիրների լուծման 

համակարգային մոտեցումներ՝ ծրագրի երկրորդ փուլում ավելի թիրախավորված աշխատանքներ 

իրականացնելու համար։ 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

19․11․2022 

Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության «Գյումրու 

ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

1.ՀՀ քաղաքացիություն 

2.Բարձրագույն կրթություն 

3.Հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ կամ համապատասխան բնագավառի (թանգարանագիտություն կամ սոցիալ-

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZXP7QTWsDYoCTcC0QQhv3BFbVSvkh25GU5YDLZVJkffs2zkIIllPsKnjDpJbVmDtI8DRHjYCXwMsWU-4KBeLllXvVE64MgXZj9B1YLPgVW2FFiEuiwvkZlYQ8qi1iQ8dVp9l--6COLKR0suDVl62_Z3f81FvRcGX5awaei648XRRYB2oGbUUwUcaKjAEFnLf6k&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZUmUEjDq7PGqKk7fdmQzbEOtxTTpFlHyy3znH7FU_AA42Wm2jrNoqyBQ52Sw7ZdEXpoFiQiHH5OuN0Y0xqla1qwQDdR7Bw8s4ymeE7on8u--gV_hgyv7H2QnThdxuZjWzCmFtbrenUWYqvqIZ0f2mfYS_b6qfSj8vqgZhXFm-Ykyr9ekQmubVCvAQcf3OgYYOM&__tn__=-UC%2CP-R


մշակութային գործունեություն՝ թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն) առնվազն երեք 

տարվա աշխատանքային ստաժ 

Մրցույթին մասնակցության պահանջներին, ժամկետներին և այլ մանրամասների կարող եք ծանոթանալ 

հետևյալ հղումով  

http://shirak.mtad.am/files/docs/63252.pdf... 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

18․11․2022 

2022-ի սուբվենցիոն ծրագրերով մարզի բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության 

գույքի նորոգման, այդ թվում էներգախնայող միջոցառումների կիրառման 2 ծրագիր է ընթացքի մեջ (922 մլն 

դրամ), իրականացվելու է 19175 քմ շինաշխատանք։ 

 

«Գյումրի բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության արդիականացման ծրագիր» սուբվենցիոն 

ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է 843 մլն 545 հազար դրամ, որից կառավարության 

համամասնությունը կազմում է 50 տոկոս, համայնքի համամասնությունը՝ 25, այլ ներդրողներ (ՄԱԿ-ի 

Զարգացման ծրագիր)՝ 25։ Ծրագրով իրականացվելու է շենքերի էներգախնայողության արդիականացում, 

ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման տարածքների (շքամուտքերի, միջանցքների) վերանորոգում։ 

Նախագծով նախատեսվում է արտաքինից ջերմամեկուսացնել փրփրապոլիստիրոլով (ESP), իսկ 

բացվածքների եզրամասերում՝ հանքային բամբակով։ Արտաքին պատերը դեկորատիվ գունավոր 

սվաղաներկով կպատվի, կիրականացվի բազալտե սալիկներով որմնախարիսխ։ Աշխատանքները ընթացքի 

մեջ են, ավարտը նախատեսվում է 2023 թվականին։ Ծրագրի շահառուների թիվը 700 է։ 

Իսկ «Արթիկ բնակավայրի 6 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագրի 

ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է 78 մլն 764 հազար դրամ, գումարի 45 տոկոսը 

կառավարության համամասնությունն է։ Ծրագրի շահառուների թիվը 700 է։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

17․11․2022  ·  

Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանն այսօր հյուրընկալել է ՀԽՍՀ ժողովրդական ճարտարապետ, 

շուրջ 2 տասնյակ հուշարձանների հեղինակ, այդ թվում Զվարթնոց օդանավակայանի, ինչպես նաեւ Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի ճարտարապետ, Գյումրու «Բարեկամություն» շատրվանի 

ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի դուստր, «Արթուր Թարխանյան» կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, 

Հայաստանի ճարտարապետների պալատի վարչության անդամ Անահիտ Թարխանյանին, նրա հետ միասին 

մարզպետը եղել է շատրվանի տարածքում, որտեղ պատասխանատուների մասնակցությամբ քննարկվել են 

շատրվանի վիճակի, սեյսմիկ անվտանգության, վերականգնման, վերագործարկման ու տարածքի 

բարեկարգման ուղղությամբ առաջիկայում ձեռնարկվող հնարավոր քայլերը։  

Մարզպետը վստահեցրել է, որ ճարտարապետի մշակած նոր նախագծի իրականացմանը կաջակցի 

հնարավորությունների սահմաններում՝ կարևորելով ինչպես անմիջական շատրվանի վերականգնումն, 

այնպես էլ տարածքի բարեկարգումն ու դեպի շատրվան բերող ճանապարհի նորոգումը։ 

Խորհրդային մոդեռնիզմի շնչով նախագծված երկաթե կամ, ինչպես ընդունված էր ասել,  

«Բարեկամության» շատրվանը, որը հետո գյումրեցիներն ուղղակի ֆանտան անվանեցին, համարվում էր 

մոնումենտալ քանդակ։ Շատրվանի կառուցումը սկսվել է 1982-ին և տևել երկու տարի։ Երկրաշարժից հետո 

շատրվանն անխնամ է մնացել, նորոգման ծրագրեր չեն եղել, հիմա Անահիտ Թարխանյանը նախագծման 

աշխատանքներ է իրականացրել, ըստ որոնց շատրվանը կպահպանի նախկին տեսքը, կունենա նաև 

հետաքրքիր լուսային ձեւավորում։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

15․11․2022 

Շիրակի մարզպետարանն արձանագրել է մի շարք թերություններ «Գյումրի համայնքի 22 փողոցների 

հիմնանորոգում» սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսված աշխատանքներում։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը 1 մլրդ 495 մլն դրամ է, որից կառավարության համամասնությունը 45 տոկոս է կազմում։ 

Շինարարական աշխատանքները իրականացվում է հինգ ընկերությունների՝ «Մերձմոսկովյան», «Էլիտ 

Արման Շին», «ԼԵՆՃԱՆՇԻՆ», «Ախուրյանի կոոպշին», «Դուստր Մոնիկա» կողմից։  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshirak.mtad.am%2Ffiles%2Fdocs%2F63252.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2a0tFreKDOS8TJHuhjLTw7p5WG36wKYVh8TimG3PNjMXTdoWleK9kOM2Y&h=AT2BiAbxGxwV5B9Dh3f3rs8pp1IAieGeBIfnbYSuBMek17pqti1RaBSiVrc82eanCATzSopF1kgJnsZxFdL3_9HZ8n0BszTcgeHKRkiTISnd88zA30adWOiQF4THP_T9FImO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xcBihPlN0YuKurbmQTewfaB56saJPn3jMA6FHHhcix0Pqk7Zdc0WaJSGcIhLmLDSpkLXjxOpnc-wtKzzDcpxyaubhm--5Q2iiwF8nUpCnW8Fsr0YmOebZtacsZJ9nSHbxOJ9DswVySr0dZ_RcqL4C42vD7bmLQzIbxYwxzoWHpBTwaebWzGDlNt7d7pCkKuc5Facqj2LN
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZWYKh1HYaNMcZT6-VMuPph3v_eMJXLyONsTgJnpWg-ioQfuBe8wiHEOBYlX8oQwqHosXjWSwm2vW2D7qXvQMcQCvJsBOF_F0rd01UWtFqR3kwTNth6eRmjKymlGaPE6LJHO6wbhErAN8j9MKgds5k0md64xgDpxQrItPe3Xql2QVAHkqB128xr7Ye28ciQPJIM&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZUolo9RRBXlOgp2_BBVL83kyjseF0SeIxHoXZpN5eUVoHiPCkmrMd4T8WoCT4u9rnVXLbtp5k4rfrTHUhY9lRTCaY40ag38CxfEFI8y34QaezMb5L01fXL6jpbw2TadIY0ysZMYH_7-Aoc2Gof2Ji7hDyQ6f-Q4Bicz0QsSf99UCmEXhusCg5gTFE4jG5rSi5g&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA/posts/pfbid024FDmjrZYausN7yUMJxeQaH5ajiFyJMLW4oHP75xSUpcQdJFSk4bMmLBw8Ecv2wgol?__cft__%5b0%5d=AZUolo9RRBXlOgp2_BBVL83kyjseF0SeIxHoXZpN5eUVoHiPCkmrMd4T8WoCT4u9rnVXLbtp5k4rfrTHUhY9lRTCaY40ag38CxfEFI8y34QaezMb5L01fXL6jpbw2TadIY0ysZMYH_7-Aoc2Gof2Ji7hDyQ6f-Q4Bicz0QsSf99UCmEXhusCg5gTFE4jG5rSi5g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZVyYpl4Uu7FvjcZtljlgkVOTxI0bsSzKNb2t7FNxmaRABh8ca2YQFlyv9_samt8yYzT-xVL9g-Pbct0bWbtMoGP9gGXI6-ZVi2JelgqO9EuR4V2UcqZHdWviwWjOjKvz7mvJC7xLZeHdeBlrYMYY4fPqIe_UwrzojR4hZwLXfACDyrJfYMXyEEiAwHDlTzi8iY&__tn__=-UC%2CP-R


Սուբվենցիոն ծրագրերի մշտադիտարկման աշխատանքային խմբի ղեկավար, մարզպետի տեղակալ Ալբերտ 

Այվազյանի գլխավորությամբ մարզպետարանի պատասխանատուները հետևել են աշխատանքների 

ընթացքին, եղել 5 փողոցներում՝ Պարոնյան փողոց (330մ), Ն.Շնորհալի փողոց (425մ), Ղուկասյան փողոցի 

7,8,9 շարք (434մ), Դ.Դեմիրճյան փողոց (140մ), Մատնիշյան փողոց (305մ), Ռասկատլյան փողոց (682մ)։  

Դիտարկման ընթացքում պատասխանատուներն աշխատանքներում թերություններ են արձանագրել, ըստ 

այդմ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվել են չնախատեսված և չհամաձայնեցված 

փոփոխություներ, փողոցների որոշ հատվածներում լուծված չեն ջրահեռացման խնդիրները, փողոցների 

երթևեկելի մասի որոշ հատվածներում կան նոր տեղադրված մանրահատիկ ասֆալտբետոնյա ծածկույթի 

արդեն իսկ քայքայված տեղամասեր, որոշ դիտահորերի ծածկերի մակարդակների ուղղումները կատարված 

են թերություններով, մայթերի ծածկերի նոր տեղադրված մանրահատիկ ասֆալտբետոնյա ծածկույթի արդեն 

իսկ քայքայված տեղամասեր կան։  

Արձանագրված թերացումների վերացման մասով պատասխանատուները կապալառու 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին տվել են հանձնարարություններ՝ հորդորելով բացթողումները 

վերացնել ամենասեղմ ժամկետներում։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

15․11․2022 

Նոյեմբերի 7-ից-13-ը Շիրակի մարզի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում ծնվել է 35 

տղա, 36 աղջիկ։ Նախորդ շաբաթ գրանցվել է 71 ծնունդ, որից մեկը զույգ է եղել։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

10 ноябрь в 17:17  ·  

Տեղական ինքնակառավարման օրվա, տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման 26-ամյակի 

առթիվ, ինչպես նաև ներդրած ջանքերի և ավանդի համար Շիրակի մարզպետի պատվոգրով է պարգևատրվել 

Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Համլետ Ավետիսյանը։ 

Պատվոգիրը Համլետ Ավետիսյանին հանձնել և մարզպետի բարեմաղթանքներն է փոխանցել Շիրակի 

մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով 

վարչության պետ Արամ Անտոնյանը։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

08․11․2022 

2021-ի նոյեմբերի 8-ին, ՀՀ Կառավարության որոշմամբ ստանձնել եմ Շիրակի մարզպետի պաշտոնը։  

Անց մեկ տարի... 

Աշխատանքային գործունեության ամփոփումն ու Շիրակի մարզի ձեռքբերումները՝ տեսանյութում։ 

https://www.facebook.com/watch?v=1125543174759670 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

07․11․2022 

ՀՀ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի ելույթը 2023 թ. պետական բյուջեի քննարկմանը 

2023-ին Շիրակի մարզի հատկացումները կլինեն 11 մլրդ 13 մլն 683 հազար դրամի չափով, նախորդ 

տարվա համեմատ աճը 7,5 տոկոս է․ ՀՀ Շիրակի մարզպետ 

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA/videos/891874155521845 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

07․11․2022 

Շիրակի մարզի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում նոյեմբերի 1-6-ը ծնվել է 61 

երեխա։ Լույս աշխարհ է եկել 29 տղա, 32 աղջիկ։ Ծնունդներից 2-ը զույգ է եղել։ 

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZWXDjmpY2Rt6Xj6mVNMsa8jaNaRCfiXm5KfqptlPwITI_FvXro1Amst5Hm-fOE4rjKTcHESeQ9Xsb0Ci6-pZVGjcf-mT4RxiwbuZ_VbV_Gozk14ZD0PAcfFepcVIs4eLZ7tMulmpjkqTa6zOpj_k1tgzQXt0BE0hGaFHZ8VJjjFf-BcR-ddCsKkiUzTkStau_c&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZWGaEIGXg-eMNf4-iDhV17MB2zaA46SFtMSk1HZbymwsTtpjYYMMwd7edk8Pg5CRzcx2rSzF1TSjkurKmFgUIc-Bt8HZNQfujbhwUUWSlCnQdyAWXObAdxI-6fb23fQDNWqvoPkJPEvTzCjCoW-5YGtjeRoJLvajKh8S8IianpLM5GavcDYnYqsKLdwf2XWwOY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA/posts/pfbid0w8QYjmfTMAJ3h2KHkb2AsdwHNC1WDvbUL7yc3UeSU6LzeaNb5Rx1aGGEJhV4jFm4l?__cft__%5b0%5d=AZWGaEIGXg-eMNf4-iDhV17MB2zaA46SFtMSk1HZbymwsTtpjYYMMwd7edk8Pg5CRzcx2rSzF1TSjkurKmFgUIc-Bt8HZNQfujbhwUUWSlCnQdyAWXObAdxI-6fb23fQDNWqvoPkJPEvTzCjCoW-5YGtjeRoJLvajKh8S8IianpLM5GavcDYnYqsKLdwf2XWwOY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZUVV_Rgm2Uz4zhLyGSEH50CokwqQO6mlAXKA9521VHaIZAPpr23CoTu3h6ZTRCxdXqiRim9cEwmVVYPtCqLLKEsaYCuW1YIecS_Z8SsHeAEgnpjhV5y_2JldPDuRyhnoUv6dRvZR4R4kc7f1usIUxHBiZQSrTgGHvsJ3OWDB4VvH0jGqSEi6BJm-IAgTp0KzAg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/watch?v=1125543174759670
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZUVV_Rgm2Uz4zhLyGSEH50CokwqQO6mlAXKA9521VHaIZAPpr23CoTu3h6ZTRCxdXqiRim9cEwmVVYPtCqLLKEsaYCuW1YIecS_Z8SsHeAEgnpjhV5y_2JldPDuRyhnoUv6dRvZR4R4kc7f1usIUxHBiZQSrTgGHvsJ3OWDB4VvH0jGqSEi6BJm-IAgTp0KzAg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA/videos/891874155521845
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZVtaUNfhPJnfOdq3PHMr-n1m8wEZCEL5nYkFPV2MoKWCMueVP9Pl3sKBeyA8_kmfwvazG6BfcSJmGPPcCnftUX34Me_2FVdWOUvzc-ehKe6ujSPHC_asDVUHnyONIR2hjcKGHGAqjQQnkTaoUQfrBk3wm71UDJpI-UGlMHV8MaVy5tGC_mfRTo8vqCGv2CUvqA&__tn__=-UC%2CP-R


ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

05․11․2022 

Գյումրիում այսօր բացվել է հաշմանդամություն ունեցող բոլոր խմբերի անձանց համար մատչելի 

«Ագաթ» անկախ կյանքի առաջին ռեսուրս կենտրոնը։  

Ռեսուրս կենտրոնի բացման արարողությանը ներկա են գտնվել Շիրակի մարզպետ Նազելի 

Բաղդասարյանը, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստիննե Գրիգորյանը, ԱՄՆ Միջազգային 

զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Ջոն Ալելոն, ԵՄ 

պատվիրակության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, մարզային ու քաղաքային 

իշխանության ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ 

Ողջունելով ներկաներին` մարզպետը կարևորել է կենտրոնի գործունեությունը և նշել, որ 

հասարակությունում իրավագիտակցություն է փոփոխվել և սա բերելու է այն անջրպետի կրճատմանը, 

որն առկա է եղել տարիներ շարունակ, այդ առումով մեծ է եղել «Ագաթի» դերակատարությունը․ «Մեր 

պետության նշանակակետը մարդակենտրոն է, մարդակենտրոն հասարակության մեջ մենք պետք է հոգ 

տանենք, որ որևէ մեկը խտրական վերաբերմունքի չարժանանա։ Սա նշանակում է, որ հավասար 

հնարավորություններ պետք է ընձեռվեն յուրաքանչյուրին և յուաքանչյուրիս քայլը պետք է միտված լինի 

դրան։ Անձամբ իմ և «Ագաթի» բարեկամությունը սկսվել է շուրջ 10 տարի առաջ, «Ագաթի» հետ միասին 

կարողացել ենք ընտրական գործընթացներում քաղաքական բանավեճները դարձնել մատչելի թույլ 

լսողություն ունեցող անձանց համար։ Համագործակցությունը շարունակվել է պատգամավոր եղած 

ժամանակ և, իհարկե, թևակոխել է նոր փուլ, երբ ստանձնեցի Շիրակի մարզպետի պաշտոնը։ Այժմ 

Շիրակի մարզպետին կից գործում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խորհուրդ և բոլոր շահագրգիռ 

կազմակերպությունները, այդ թվում «Ագաթը», ներգրավված են կազմում։ Մեկ տարի առաջ, երբ տեղի 

ունեցավ մեր հանդիպումը կենտրոնում, բարձրացվեցին մի շարք հարցեր, որոնց թվում Շիրակի 

մարզպետարանի մատչելի լինելն էր և ես խոստացա, որ այդ հարցին լուծում կտրվի, այժմ պարզճակատ 

եմ նայում ձեզ։ Սա ընդամենը փոքրիկ քայլ է, բայց մեր մոտեցումն այն է, որ հասարակությունում առկա 

ցանկացած խնդիր եթե լսելի ենք դարձնում և հետևողական լինում՝ լուծում կստանա»։ 

Ռեսուրս կենտրոնը բացվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ, «Դեպի 

անկախ կյանք» ծրագրի բաղադրիչներից է, որի նպատակն է հզորացնել Հայաստանում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց` ապրելու ինքնուրույն, պաշտպանելու իրենց իրավունքներն ու 

լիարժեք մասնակցելու իրենց համայնքների զարգացմանը։  

Անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոնը հիմնադրվել է 2020թ․-ին, համավարակի ու Լեռնային Ղարաբաղում և 

շրջակա տարածքներում տեղի ունեցած պատերազմի ամենաթեժ ժամանակահատվածում։ Կենտրոնն 

աջակցել է պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած և երկարաժամկետ հաշմանդամություն ձեռք 

բերած զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին։  

Անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոնը հիմնադրման օրվանից՝ երկու տարվա ընթացքում ավելի քան 1250 

ծառայություն է մատուցել շուրջ 500 անձի, կազմակերպել է անկախ կյանքի հմտությունների 

զարգացման վերաբերյալ 280 դասընթաց մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

04․11․2022 

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին 

իրականացվող «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի 2022 թվականին ստանձնած 

պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարելու նպատակով կառավարության որոշմամբ 

հատկացվել է 325 մլն 129 հազար դրամ, որից 275 մլն 697 հազարը դրամաշնորհ՝ ուղիղ վճարումներ 

կատարելու նպատակով և 49 մլն 433 հազար դրամը՝ որպես համաֆինանսավորում։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

04․11․2022 

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZUbIz1BTRsio7FAZ1r-aCmHin7BdVS-hFIhKIIbXlUn5sBeuSH2WwCMjjz4HzkDvwryuo3iGQkb92htpbqiMsO08IVN1wwtWKGoRvPNmaQzm8L84tg0qKA3m46JwlicbanE4_XueDTx0e2mBCLK4tNgmWJ8-Iousg7i07lazMSYPecYN0shwLkgfN0nYPSKSeU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZXkBo15E4raZJYYcFoDCHECKcHrnikdfT02Es_GC5JonejTPRRsVc0asIRMjyNr9OGXG_UxMyBSWMpQv7ObLfM6owTpD7VFeoChSUsdjtqXo22wbzzyNrprAzt9rDgKuEbL9evAikwD1fBkdAYvAu9wXz3hFJTqdxphuFqATJsJPkFCho1RhWjdZDUIEzYPh1s&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZVglOMxBx-Uwtzyxbb9hSTVyEjgPkY2e6WJhKu2sS2DIZzHn2u5iNeJzSiUJLrtEpXnoxSrd5YdRVZ51-lHU0l04GtmfAyApOedT8tEMWAYih1IrClUwWyxCn2PGouf1TdWzXKANia-4PNOWmbtws2XHLykDspWi0irS6Y_m7m2es_pYWiAHIBxx9iAMs5VwZs&__tn__=-UC%2CP-R


Ախուրյանի ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

փորձաքննության գործընթացի ապահովման համար կառավարության այսօրվա որոշմամբ պետական 

բյուջեից հատկացվել է 400 հազար դրամ: Մարզադահլիճի կառուցման նախագծային աշխատանքները 

շուտով կավարտվեն։ 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

03․11․2022 

Պետության աջակցությամբ՝ ուսուցում և աշխատանք 2016, 2020 թթ․ պատերազմական 

գործողություններին մասնակցած, գործազուրկ քաղաքացիների համար։ 

Ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային 

կենտրոն։ 

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA/videos/1157920775128289 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

02․11․2022 

Հոկտեմբեր ամսին Շիրակի մարզպետարան քաղաքացիներից ստացված 182 դիմումներից 134-ը 

վերաբերվել է դրամական աջակցության տրամադրմանը։ Դիմումներն առնչվել են քաղաքաշինությանը 

(19), կրթությանը, մշակույթին և սպորտին (8 ), առողջապահությանը(8 ), ընտանիքի, կանանց 

երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը (6), հողաշինությանը (3), ՏԻՄ(1), սոցիալական 

ոլորտներին (3)։ 

Դիմումներին տրվել են պարզաբանումներ, դրանց մի մասը դեռևս ընթացքի մեջ է։ 

Շիրակի մարզպետի 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ի 519-Ա, հոկտեմբերիի 10-ի թիվ 525-Ա, հոկտեմբերի 

17-ի թիվ 543-Ա, հոկտեմբերի 31-ի թիվ 572-Ա որոշումներով 74 քաղաքացի ստացել է դրամական 

աջակցություն (օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին ստացված դիմումներին ի պատասխան): 

Գյումրու քաղաքապետարան 

Գյումրու համայնքապետարան 

28․11․2022 

Գյումրի համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ  

Նիստին կարող եք հետևել այս հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=giLJoG-nd0o 

 

Գյումրու համայնքապետարան 

26․11․2022 

2023 թվականին իրականացվելիք սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ հանրային լսում 

Հանրային լսմանը կարող եք հետևել այս հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=vB9qfz1L2fc 

Գյումրու համայնքապետարան 

24․11․2022 

Հ Ր Ա Վ Ե Ր 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու 2015թ. 

դեկտեմբերի 17-ի N 204-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին, ժամը՝ 15։00-ին, 

Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքում (Վարդանանց հր. 1, 2-րդ հարկ, ավագանու նիստերի 

դահլիճ) կայանալու է հանրային բաց լսում և քննարկում (այսուհետ՝ քննարկում): 

https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZUGLXe1XtbBzQUz5qn5LtkYXlQHVwl-ZeUrWWjOXg4faxMVIvGtJT2AGBsn0BFfemJnmP5bpJl8dsZ2xkL0-FXQuPnfIseW1OuFflgNC_KIvk5xO_1hpygBxe5CZ6Z_RwCBw5z7ylWl07pqelk1x001u6xiD3NlSUy3DWudIwhhDkI6-6_Z-8tZ0dk2gOMZEV0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA/videos/1157920775128289
https://www.facebook.com/SHIRAKREGIONALADMINISTRATIONRA?__cft__%5b0%5d=AZXBvOxSf4bVjYiN82FzbCzz5YAidYVI70jEjiPL2ynUSGTnxZeVHtSx6FBgwiHFH-8uYhz2NeVGas8Uvht_yS7dvt2oB2Pp66Mx8aV3hFCdAQF8AHxBGwkSOVM0lnl35mp7Y0_TgT5P7Fp4VoioKiFqJIDkMBnjSVpzKZAEpNMSZwmogKsSVTxO491UYkyTIEg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZVQ1qjbU8sceC7muYk08FMeBX2FG_ciLDny3pRebXZlnCFG-xRr0oInvSLCvxgJrnH5MSdTprN4ShhmDVlvGusvdLDaMz0FpKwGKwo65sDdJdgyLslh09Gg4zcbJzM3TQ_Nj2PyFXPt4yNH43ogl5PK78H8fY0FFi0-EpUSvnFEgaQGufWjwM97-e0ugmnacl4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=giLJoG-nd0o
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZUfzPWP7KPd0Eh9-_p39oawELYUuafF45qppgnU6W2pcb3CtaZTXRT0FH2NWW9NXEikbd-Y4j3fx4EcdtLrBguMWs7znHc3zawH0U8siRTvFh5X3GrPD4ndD8WNfhRPqTeXD5mrQQVbff_7SrlSRIhXQizypY3cl1d2NHJyyO5zV9RPSlx4ezNeXtLYPY3mBz0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=vB9qfz1L2fc
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZVvRzd8MIPYXcNK-HVqVo8LrBeTZqCUG0F5aaFz_UrX4iziw0oNByPCWGbVw96nmaO61TKBHqQt9UHiGDs_7c8Baw1ruoc59Qnva3hg5XKItRdZ8xeyxFhBv-BcEzEPMnEqsDJGMl8p1wI3YVsF478zwk5aPJI8Xksb1KjolT2fUQ&__tn__=-UC%2CP-R


Քննարկման հարցը՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն 

ուղղված Գյումրի համայնքի կողմից ներկայացվող 2023 թվականին իրականացվելիք սուբվենցիոն ծրագրերի 

վերաբերյալ» 

(Զեկուցող՝ Գյումրի համայնքի ղեկավարի օգնական Արման Շաբոյան) 

Ծրագիր 1 «Գյումրի համայնքի 29 փողոցների հիմնանորոգում»  

Ծրագիր 2 «Գյումրի համայնքի թվով 1 բազմաբնակարան շենքի էներգաարդյունավետության 

արդիականացում»  

Ծրագիր 3 «Գյումրի համայնքի թվով 10 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման 

աշխատանքներ» 

Ծրագիր 4 «Համայնքային երկու այգիների, մեկ պուրակի բարեկարգման և մեկ զբոսայգու կառուցման 

աշխատանքներ» 

Ծրագիր 5 «Գյումրի համայնքում 2.8 ՄՎտ /ժ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցում» 

Ծրագիր 6 «Գյումրի համայնքի թվով 23 մանկապարտեզների գույքի և թվով 14 մարզական ՀՈԱԿ-ների և 

բակերի անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում» 

Ծրագիր 7 «Գյումրի համայնքի կարիքների համար թվով 10 միկրոավտոբուսների և 10 Էլեկտրական 

ավտոբուսների ձեռքբերում» 

Ծրագիր 8 «Գյումրի համայնքի կարիքների համար բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաների և սարքավորումների 

ձեռքբերում» 

Ծրագիր 9 «Գյումրի համայնքի սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերանորոգում» 

 

Գյումրու համայնքապետարան 

18․11․2022 

 

Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես 

Սամսոնյանը համայնքապետարանի սպորտի 

բաժնի ղեկավար Մեխակ Ղազարյանի և 

«Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ի 

տնօրենի ժ/պ Արտավազդ Ոսկանյանի հետ 

այցելել է Չայկովսկի փողոցի հարևանությամբ 

վերջերս կառուցված բասկետբոլի 

խաղահրապարակ։ 

Համայնքի ղեկավարը տեղում ծանոթացել է 

խաղահրապարակի ընդհանուր վիճակին, 

պատասխանատուների հետ քննարկել 

տարածքի բարեկարգման, կանաչապատման, 

նստարանների տեղադրմանն առնչվող մի շարք 

հարցեր։  

Չայկովսկի փողոցի հարևանությամբ գտնվող տարածքում բաստկետբոլի խաղահրապարակ կառուցելու 

թույլտվության համար այս տարվա սկզբին համայնքապետարան էր դիմել «Բասկետբոլի Ա-Լիգա» 

հասարակական կազմակերպությունը։ Խաղահրապարակի կառուցման հարցը քննարկվել էր ավագանու 

նիստում և ստացել դրական եզրակացություն, որից հետո սկսվել էր խաղահրապարակի կառուցման 

աշխատանքները։ Կառուցումից հետո խաղահրապարակը հանձնվել է համայնքին՝ որպես համայնքային 

սեփականություն։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

17․11․2022 

https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZXODQwSsmlTD32a8tG2F5q9HT9RwOGXOZXUM9xPYu3trHzgP9DNpDMWbgnt44wifWDCeZN7EKyUQ9vwH79YbEzXa6lVfkVWm67jMMfVB6pURjhh86hj0NjYeZHuu4F7s4Yn55uJnPKd66Aw72d6XXJXTxPU8P-yfJd1HPpmf6gNYDLWqlDsxkBOCJWG42G99R0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZUcs2ODFdASnL2L5ZG0ElSq2UYwR1_yUnfUH4d91vPOQq-RzPgyY-KOT9WqrlEWfi4px1QPxrZZsZF0G1esqIPI9earXO6WjjtRAXsfHhoX4fNxTH8Lc9igG76Upg9PUFSTnp92MVeXN8KeBvQFOofKXiEFL8baJ8p0CQyiWHmDZzfYd3nJkD2rzhaN7lpMpjM&__tn__=-UC%2CP-R


Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանն ընդունել է ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն 

Կ.Պետրոսյանին և նույն բուհի «Հետազոտությունների և զարգացման» բաժնի ղեկավար Ա.Սարգսյանին։  

Իր խոսքում Կարեն Պետրոսյանը շնորհակալություն է հայտել Գյումրու համայնքապետարանին՝ ի դեմս 

Վ․Սամսոնյանի, սույն թվականի հոկտեմբերի 19-21-ը ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղում կազմակերպված և 

բուհի 25-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին ցուցաբերած աջակցության համար։  

Վարդգես Սամսոնյանն ընդգծել է գիտական հետազոտությունների կազմակերպման և անցկացման 

կարևորությունը Գյումրիում, ապա կողմերը խոսել են առաջիկա ծրագրերի և հնարավոր 

համագործակցությունների մասին։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

11 ноябрь в 12:01  ·  

Գյումրի համայնքի ավագանու հերթական նիստ  

Նիստին կարող եք հետևել այս հղումով 

https://www.youtube.com/watch?v=LJnQDsovBTs 

Գյումրու համայնքապետարան 

10 ноябрь в 18:47  ·  

ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղը տոնում է հիմնադրման 25-ամյակը 

Օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը ներկա էին ԿԳՄՍ փոխնախարար Կարեն Թռչունյանը, 

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը, մարզային ու քաղաքային 

իշխանության ներկայացուցիչներ, մշակութի և արվեստի ոլորտի նվիրյալներ և այլք։  

Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բակում բարձրացվել են Հայաստանի 

Հանրապետության և Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի դրոշները։ 

Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավար Վահագն Ղուկասյանի 

ուղեկցությամբ հյուրերը նախ շրջել են շենքի տարածքում, ծանոթացել ուսումնական հաստատության 

պայմաններին, այնուհետ մասնակցել ՀԳՊԱ ԳՄ դասախոսների ցուցահանդեսի բացմանը և ՀԳՊԱ ԳՄ-ի 

«Արտ Տարածք» արվեստի քննադատական պարբերականի շնորհանդեսին։  

Տոնական օրվա շրջանակներում կազմակերպված միջոցառմանը ներկաներին ողջունել և շնորհավորել է 

Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանը, 

ապա նաև փոխանցել Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանի ողջույնի և շնորհավորանքի 

խոսքը, որում մասնավորապես ընդգծված է եղել կառույցի գործունեության կարևորությունը, մասնաճյուղի 

կողմից իրականացվող տարաբնույթ ծրագրերի անհրաժեշտությունը, համայնքապետարան-բուհ մշտական 

կապն ու համագործակցությունը։ Իր խոսքի ավարտին Լիլիթ Թովմասյանը համայնքի ղեկավար Վարդգես 

Սամսոնյանի կողմից նվերներ է փոխանցել Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ռեկտոր Արամ 

Իսաբեկյանին և Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավար Վահագն Ղուկասյանին։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

9 ноябрь в 15:57  ·  

Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանն այսօր հանդիպում է ունեցել ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական 

պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի հետ։  

Օրեր առաջ ԱԺ պատգամավորը Գյումրու համայնքապետարանում հանդիպոււմ էր ունեցել բնակիչների հետ, 

այսօր արդեն բնակիչների կողմից բարձրացված մի խումբ հարցեր քննարկվել են Գյումրի համայնքի ղեկավար 

Վարդգես Սամսոնյանի հետ։ Սոցիալական, բնակարանային, քաղաքաշինական և մի շարք այլ հարցերի 

առանձին-առանձին անդրադարձ է կատարվել։  

Քննարկվել են վերը նշված բոլոր հարցերը և դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

8 ноябрь в 16:31  ·  

2022թ.-ի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել են «Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի 

պատկերասրահի» պատշգամբի վերանորոգման աշխատանքները։  

https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZXTUcQN5innGKyJf12wisr3lXHH1D99r5FAj9EFjKZgqxPS0Jkt1G21nhdglxMKWKug1YGmcUkHXWBZtcJ0M1IY72H81ybe822zrtWc_-smmRj-pt0FdqIQU2JsCbSxZX1uLsv4QGVQGJK091KBEz6nqGrqy1Qi1rWJhAMxpX4U9_qDN1-TZsIBBpA8TS3QuMo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/posts/pfbid0PexdABGZef5EBVQh7mkjhwVbQ7p21iRxWP5YRa5Z35vWnR2BejBB7ethnGQbrVzHl?__cft__%5b0%5d=AZXTUcQN5innGKyJf12wisr3lXHH1D99r5FAj9EFjKZgqxPS0Jkt1G21nhdglxMKWKug1YGmcUkHXWBZtcJ0M1IY72H81ybe822zrtWc_-smmRj-pt0FdqIQU2JsCbSxZX1uLsv4QGVQGJK091KBEz6nqGrqy1Qi1rWJhAMxpX4U9_qDN1-TZsIBBpA8TS3QuMo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=LJnQDsovBTs
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZW7FBX0XWt81m-74EwMFEk8RzSTdZhoWz694Um6ZhKSFC732rfRIDtq0nf6FHIO4a02CcrgwbvzPOYyCeSBQ_K6aHubJAOrQD-dzzKLF9tqbhSS8BKGj_co2PFke9w4_2GPHCNUtt-QoCSxndbPtsWbEUSldQxR73PIRMogJmqqJnEUECtasGzQfhhOo34AYHI&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/posts/pfbid02SeiFjQ9qFbDVqS9Yw9wedTYr9URr5m8SQAQ5aPmTQ9eBUKUM65V1VuJFRYZdoEsul?__cft__%5b0%5d=AZW7FBX0XWt81m-74EwMFEk8RzSTdZhoWz694Um6ZhKSFC732rfRIDtq0nf6FHIO4a02CcrgwbvzPOYyCeSBQ_K6aHubJAOrQD-dzzKLF9tqbhSS8BKGj_co2PFke9w4_2GPHCNUtt-QoCSxndbPtsWbEUSldQxR73PIRMogJmqqJnEUECtasGzQfhhOo34AYHI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZVPA2n4HB_SURFL0lUItcL6s5BTiwFtGf7LB6MrIp1GKFNDH7NW0z4BPBgb_RSLP4K_EZ82ULvCRsslZ5OCFQkW3rinkP-ErrYGBJHQ0iIIcMgzLK95f3oCNZO1Tec9y9bvcZlMswOKxiPKHa3Hgtt3mCOkSlAyJ2EiyRAy2-qZ5b8nNZ03d500x19qqC-8rUs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/posts/pfbid0Jk94ocvLTjxytrTiF4RMvwYTzNmhpgYC81TZg8awkHNcfhubDLP967AbRY8L1wGrl?__cft__%5b0%5d=AZVPA2n4HB_SURFL0lUItcL6s5BTiwFtGf7LB6MrIp1GKFNDH7NW0z4BPBgb_RSLP4K_EZ82ULvCRsslZ5OCFQkW3rinkP-ErrYGBJHQ0iIIcMgzLK95f3oCNZO1Tec9y9bvcZlMswOKxiPKHa3Hgtt3mCOkSlAyJ2EiyRAy2-qZ5b8nNZ03d500x19qqC-8rUs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZUP-pgpw6QCTQblsBJFKP7O2U9cnLeGMRI_UtU6S2jqOEKtrK-Wg1E_RLXfFhFcWHbb7QXjSDfQlrDRa5I8gcrYv2w6JVtSf5gznpUkrhe1JIh1usDx1fYX4HRnPKQMifovntSGBfkJpkh06hRZ0b_V0eDyyxIl1YnneE2NRvgtMxiq5uu4gGmJk7dklWu0oIk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/posts/pfbid021hTbNQmNfD8NtDuPnfV5dpSPQuFb2Qosto3JeL3QRBA6SucF7ibJp37hRtY3k4BPl?__cft__%5b0%5d=AZUP-pgpw6QCTQblsBJFKP7O2U9cnLeGMRI_UtU6S2jqOEKtrK-Wg1E_RLXfFhFcWHbb7QXjSDfQlrDRa5I8gcrYv2w6JVtSf5gznpUkrhe1JIh1usDx1fYX4HRnPKQMifovntSGBfkJpkh06hRZ0b_V0eDyyxIl1YnneE2NRvgtMxiq5uu4gGmJk7dklWu0oIk&__tn__=%2CO%2CP-R


Աշխատանքների մեկնարկին հետևել է Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանը։ Շինարարի հետ 

տեղում քննարկվել են ընթացիկ աշխատանքներին առնչվող բազմաթիվ հարցեր։  

Հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում։ 

Համայնք-կառավարություն (55-45% հարաբերակցությամբ) սուբվենցիոն ծրագրով պատշգամբի 

վերանորոգման համար հատկացվել է մոտ 12 մլն դրամ։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

8 ноябрь в 15:01  ·  

Գյումրի համայնքի 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին 

հանրային լսում 

Հանրային լսմանը կարող եք հետևել այս հղումով 

https://www.youtube.com/watch?v=N0EpZ4phuxc 

 

Գյումրու համայնքապետարան 

07․11․2022 

Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանի հանձնարարությամբ համայնքապետարանի մի 

խումբ աշխատակիցներ այսօր այցելել են Գործարանային 2-Ա հասցեում բնակվող Գալստյանների 

ընտանիքին։ 

Համայնքապետարանի աշխատակիցներն իրենց հետ տարել են հագուստ, սնունդ, հիգիենայի 

պարագաններ։ Ընտանիքը կօգտվի նաև համայնքապետարանի կողմից տրամադրվող առաջիկա 

աջակցություններից․ դրամական, վառելափայտ։  

Ընտանիքի հետ մշտապես աշխատել է համայնքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովի քարտուղար Նելլի Սարգսյանը։ Ընտանիքը պարբերաբար օգտվել է և՛ 

համայնքապետարանի, և՛ տարբեր կառույցների կողմից տրամադրվող աջակցություններից։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

05․11․2022 

Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանն ընդունել է Վերակառուցման և Զարգացման 

Եվրոպական բանկի «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի Գ տրանշի վերաբաշխման 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորում ներկայացնելու համար մրցույթը շահած «Գրանթ Թորնթոն 

Հայաստան» ՓԲԸ–ի Մոնղոլիայի և ԱՊՀ տարածաշրջանային տնօրեն Գուրգեն Հակոբյանին և նույն 

ընկերության Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի խորհրդի անդամ 

Արմեն Հովհաննիսյանին։  

«Գրանթ Թորնթոն Հայաստան» ՓԲԸ–ի Մոնղոլիայի և ԱՊՀ տարածաշրջանային տնօրեն Գուրգեն 

Հակոբյանն իր խոսքում անդրադարձել է փորձագետների ներկայացրած «Գյումրու քաղաքային 

ճանապարհներ» ծրագրի Գ տրանշի վերաբաշխման տեխնիկատնտեսական հիմնավորմանը, 

մանրամասն խոսել ծրագրի բաղադրիչների մասին, ապա նշել. «Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեր 

թիմին՝ պատասխանատու և հետևողական աշխատանքի համար։ Առանց ձեր մասնագետների 

հնարավոր չէր լինի այսչափ դրական արդյունքի հասնել։ Մեզ դուր է եկել ձեր քաղաքի հետ 

աշխատանքը և կուզենանք հետագայում ևս շարունակել։ Բանկի կողմից կարծես թե դրական ազդակներ 

ունենք»։  

Վարդգես Սամսոնյանը ողջունել է հյուրերի այցը Գյումրի, խոսել ՎԶԵԲ փողոցաշինական ծրագրի 

շրջանակներում արված աշխատանքների մասին, ապա նաև ավելացրել. «Շնորհակալություն նման 

գնահատականի համար։ Հուսանք բանկն իր համաձայնությունը կտա և հնարավորություն կընձեռվի 

ծրագրի բաղադրիչը ուղղել «Անի» թաղամասի փողոցների բարեկարգմանը։ Տվյալ թաղամասի 

փողոցների բարեկարգումը մեզ համար խիստ կարևոր է»։  

https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZWHnLs19ZfIBqfmlAYH9Y6HBrlN8x8H9yQAyT35p_ekWgJ5Pym3NZDf66I5witPZkWYuvpuFPxww_qeWsZXWPXq7_68a2t9SrvTjrF4yRHID7tuQyQ8Rrn6APl9s04sdEUQHaauefA2d3uSlwQ-1BkPct4jfgdD24Tuwy_64Crsp7oCXCIJ1bB1_CtQi_SYtQ4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/posts/pfbid02uQ9jHjZHWibGDD5BRcPaaRvE3dLtB6SrRgvmgDV8cHhLV3VpADGGEtcL2f5LUEisl?__cft__%5b0%5d=AZWHnLs19ZfIBqfmlAYH9Y6HBrlN8x8H9yQAyT35p_ekWgJ5Pym3NZDf66I5witPZkWYuvpuFPxww_qeWsZXWPXq7_68a2t9SrvTjrF4yRHID7tuQyQ8Rrn6APl9s04sdEUQHaauefA2d3uSlwQ-1BkPct4jfgdD24Tuwy_64Crsp7oCXCIJ1bB1_CtQi_SYtQ4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=N0EpZ4phuxc
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZXjb2-bmDaWztuDBNPXf-4GstrtlvbgN2boVedWL_3vlk1BeKCqS96_J9t_5r350eNRws7wfkzG4A1uolPHJiZ7Lpi1MuVBhEiG9Rup9y1Y-YACZLvJaN4nv8DXP9xuxFsbwwEog7zAtWwVzOf0K6szqArzyFT0lYrGVtII0U-onw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZWGLbzhZ0tvgYXksyyl09Bbi_3mVWlzirLpQrfmqXDDlEAqzAm45aIXtvjy-9ifMmN-5P4pD5TFP9J5KhSAEJgpSdq9Q5FXfX75_6kOahtRwm2UzdkT_lkL3pto7taza9oeNaQ3YCknQjkxHLhqtASohcHal7dRlwvKMDAK8lCFXJENHHDCGFR8gFJbr9c3EFA&__tn__=-UC%2CP-R


Նշենք, որ «Անի» թաղամասի փողոցների հիմնանորոգման համար ՎԶԵԲ բանկի կողմից 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորում ներկայացնելու պահանջով պայմանավորված՝ Գյումրի համայնքի 

ավագանու որոշմամբ համայնքի միջոցներից հատկացվել է գումար, հայտարարվել է մրցույթ, որում էլ 

հաղթող է ճանաչվել «Գրանթ Թորնթոն Հայաստան» ՓԲԸ -ն։ 

Գյումրու համայնքապետարան 

03․11․2022 

Հ Ր Ա Վ Ե Ր 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու 2015թ. 

դեկտեմբերի 17-ի N 204-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին ժամը` 15:00-

ին, Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքում (Վարդանանց հր. 1, 2-րդ հարկ, ավագանու 

նիստերի դահլիճ) կայանալու է հանրային բաց լսում և քննարկում (այսուհետ՝ քննարկում): 

Քննարկման հարցը՝ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023-2025 

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

Գյումրի համայնքի ավագանու որոշման նախագիծը 

(Զեկուցող՝ Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ 

Մ.Մկրտչյան 

https://www.aravot.am/ 

Ծրագրի մեկնարկ չի նախատեսվում». Գյումրիում խոստացված ազատ տնտեսական գոտին կյանքի չի 
կոչվում. Civilnet 

 Նոյեմբեր 30,2022 15:07 38 Civilnet.  

Ավելին քան երեք տարի առաջ՝ 2019-ի օգոստոսի 29-ին, կառավարությունը որոշեց Շիրակի մարզի Գյումրի 
քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի (ԱՏԳ) ստեղծել, որը պետք է զբաղվեր լոգիստիկ և արտադրական 
գործունեությամբ։ ԱՏԳ-ի ժամկետը սահմանվեց 40 տարի: Գյումրիում ԱՏԳ-ի նախագծի հեղինակ և 
կազմակերպիչ ճանաչվել էր «Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ազատ տնտեսական գոտի» ՍՊԸ-ն, որը 
կառավարությանը ներկայացրած բիզնես ծրագրով խոստացել էր առաջիկա 10-12 տարիների ընթացքում 
կառուցել 320 հեկտար տարածքով ազատ տնտեսական գոտի, որն ուղղակի և անուղղակի ավելի քան 56 
հազար աշխատատեղ պետք է ապահովեր, ներգրավեր մոտ 540 միլիոն դոլարի արտասահմանյան ուղղակի 
ներդրումներ և այլն։ «Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ԱՏԳ» ընկերությունը, համաձայն պետռեգիստրի 
տվյալների, ստեղծվել է 2017-ի սեպտեմբերին, բաժնետերերը մշտապես եղել են Իսրայելի քաղաքացիներ և 
ընկերություններ։ Համաձայն Պետեկամուտների կոմիտեի ռեգիստրի՝ «Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ԱՏԳ» 
ընկերությունը, որը արդեն իսկ պետք է կառուցած և գործարկած լիներ ԱՏԳ-ի մի մասը, ներկայում 
դադարեցրել է իր գործունեությունը։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/30/1307938/ 
 

Պեմզաշենցիների անուղղակի պահանջով հարցաքննվել է կասկածյալներից մեկի հորաքույրը․ ի՞նչ է ասել 
նա  

 Նոյեմբեր 28,2022 23:42 2555 Պեմզաշենում 31-ամյա Զարինե Մելիքսեթյանի ու նրա երկու  մանկահասակ 
երեխաների նկատմամբ կատարված ոճրագործության մեջ կասկածվող  32-ամյա Վրույր Բարսեղյանի 
հորաքույրն այս գործի շրջանակում ևս հրավիրվել է հարցաքննության։ Ողբերգական այս դեպքից հետո 
պեմզաշենցիները պնդում էին, որ Վրույր Բարսեղյանի հորաքույրը ևս մասնակցություն է ունեցել` թաքցրել է 
հանցագործության հետքերը։ Ըստ պեմզաշենցիների` տարեց կինը կազմակերպված սպանդից հետո  գնացել 
 է դեպքի վայր ու ժավելով  լվացրել արյան հետքերը։ Պեմզաշենցիները նաև հիշում էին, որ տարիներ առաջ 
հորաքույրը սպանել էր իր մանկահասակ երեխային ու դրա համար դատվել։ Հորաքրոջ հարցաքննվելու 

https://www.facebook.com/gyumruhamaynqapetaran/?__cft__%5b0%5d=AZUA_tmkk-tiOcRxOgYr8bQ1jSjC4grbCU08DIfBgFxpZfjKvYdNYGznMFxOOumcPlGSG_hAsq47O7XE5YI-1tUlPp2WH-wbwdlzQ3TPoryYCDwnRFbG9i4qhQ2HZQk1T7F-X1c0BS2q_M9BbuCMWF0ZTejRjeqRp_9Rao9F6RWYUw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.aravot.am/


փաստը  Հանրային հեռուստատեսության «Լուրեր» ծրագրով հաստատեց նաև քննչական խմբի ղեկավար 
Նարեկ Գարեգինյանը։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝  

https://www.aravot.am/2022/11/28/1307594/ 
 

Որքա՞ն գումար է ծախսվում  Գյումրու գլխավոր տոնածառի վրա  

Նոյեմբեր 28,2022  

Գյումրու Ամանորյա միջոցառումները համայնքային բյուջեի վրա կնստեն 12 միլիոն 100 հազար դրամ։ Այս 
տարի ծախսերի մեջ ներառել են նաև երեխաների նվեր-տոպրակները։ Դրանց համար կծախսեն  4 միլիոն 
դրամ։ «Դեկորների և քաղաքի կարևոր մասերի զարդարման համար 6 միլիոն 300 հազար դրամ ենք 
ավելացնում, հյուրասիրության համար 600 հազար դրամ, ձմեռ պապի ծառայությունը 250 հազար դրամ: 
Ձմեռ պապը պիտի մեր մանկապարտեզները գնա, մեր երեխեքին  ուրախացնի, շնորհավորի։ Եվ 
հրապարակի գլխավոր տոնածառը՝  դեկորների տեղադրման, մոնտաժն ու ապամոնտաժը, լուսավորման 
աշխատանքների հետ կապված ծախսերը 7 միլիոն 250 հազար դրամ։ Ընդամենը Ամանորին մենք կծախսենք 
12 միլիոն 100 հազար դրամ»,-զեկուցեց Գյումրու համայնքապետի ֆինանասկան գծով  խորհրդական Լենա 
Ջիլավյանը։ Ըստ քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի՝ մասնավորի կողմից կազմակերպվելու է  նաև 
տոնավաճառ։ Ավագանու  «Զարթոնք» խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանի կարծիքով էլ, 
Գյումրին զբոսաշրջային քաղաք է,  և ոչ թե 10-12 միլիոն դրամ պիտի ծախսել, այլ՝ ավելին, որպեսզի ավելի 
շատ մարդիկ գան ամանորյա Գյումրի և ավելի մեծ հետաքրքրություն ունենան։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/28/1307587/ 
 

Ովքե՞ր կմասնակցեն Գյումրիում Վ․ Սպիվակովի համերգին․ լեզվակռիվ ավագանու անդամի և Գյումրու 
քաղաքապետի միջև  

Ամենակարևոր լուրերը Հայաստանից՝ Telegram-ում Նոյեմբեր 28,2022 17:58 649 Վաղը Գյումրու Վարդան 
Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում համերգով հանդես կգա 
աշխարհահռչակ ռուս դիրիժոր, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Վլադիմիր Սպիվակովը՝ իր ղեկավարած 
Ռուսաստանի Դաշնության ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Գյումրիում սրտատրոփ սպասում են 
նրա համերգին։ Տոմսերը վաճառվում են թատրոնի դրամարկղից, սակայն այսօր Գյումրու ավագանին՝ 
քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի գլխավորությամբ, հաճելի մի անակնկալ արեց Գյումրիի երաժշտական 
դպրոցների սաներին ու նրանց ուսուցիչներին։ Ավագանին իր հրավիրած արտահերթ նիստի ժամանակ 
որոշեց քաղաքի բյուջեից 200 տոմս գնել՝ 2 միլիոն դրամ փոխանցելով․ տոմսի արժեքը 10 հազար դրամ է։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/28/1307522/ 
 
«Տեսա, թե ինչպես 70 տարեկան տղամարդը հեծկլտալով լացում էր»․ Գյումրիում 479 ընտանիք զրկվել է 
նպաստից  

Նոյեմբեր 25,2022 22:40 4795 Այսօր առավոտյան լարված իրավիճակ է ստեղծվել Գյումրու միասնական 
սոցիալական ծառայությունում։ Բանն այն է, որ միայն Գյումրիից 479 ընտանիք զրկվել է նպաստից, քանի որ 
կառավարությունը 3000 դրամով ավելացրել է այս մարդկանց կենսաթոշակները, որի պատճառով էլ իջել են 
նրանց սոցիալական բալերը։ Առավոտյան ժամը 11․00-ի սահմաններում փոստային բաժանմունքներ գնալով 
ու տեսնելով, որ չկա նպաստը, քաղաքացիները դիմել են փոստային բաժանմունքների ղեկավարներին ու 
տեղեկացել, որ իրենց անունները չկան սոցիալական միասնական ծառայություններից ստացված 
ցուցակներում։ Քաղաքացիներին ուղղորդել են սոցիալական միասնական ծառայություն, որտեղ և սկսվել են 
պետի ու աշխատակիցների մոտ մտնելու հերթեր, վիճաբանություններ։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/25/1307129/ 
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Շիրակի մարզում սուբվենցիոն ծրագրերով մեքենասարքավորումների և գույքի ձեռքբերման 2 ծրագիր է 
իրականացվել  

Նոյեմբեր 25,2022  

2022-ի սուբվենցիոն ծրագրերով մեքենասարքավորումների և գույքի ձեռքբերման 2 ծրագիր է իրականացվել՝ 
177 մլն դրամի շրջանակներում։ «Գյումրի համայնքի համար բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռքբերում» 
սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 151 մլն 68 հազար դրամ, որից կառավարության 
համամասնությունը՝ 45 տոկոս։ Մեքենասարքավորումները մատակարարվել են «Սաննի Մոթորս» ՍՊԸ 
կողմից։ Բազմաֆունկցիոնալ (ջրցան և ձնամաքրիչ)՝ 2 տեխնիկա, բազմաֆունկցիոնալ ամբարձիչ (Sunward 
swl 3220)` 1 տեխնիկա, իսկ «Աշոցք բազմաբնակավայր համայնքի տեխնիկական վերազինում՝ 
ավտոաշտարակի ձեռքբերման միջոցով» սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմել 
է 26 մլն դրամ, որից կառավարության համամասնությունը եղել է 50 տոկոս։ Մեքենասարքավորումները 
մատակարարվել են «ԱԿՇՆ ՔՈ» ՍՊԸ կողմից, վերհան հարթակով բեռնատար (ավտոաշտարակ Foton 
aumark)՝ 1 տեխնիկա։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/25/1307039/ 
 
Ի՞նչ են խոսում Պեմզաշենում մոր ու երեխաների զարհուրելի սպանությունից 15 օր անց․ նոր կասկածներ, 
նոր ենթադրություններ (ֆոտոշարք)  

Նոյեմբեր 25,2022  

Պեմզաշենում 31-ամյա Զարինե Մելիքսեթյանի և նրա երկու անչափահաս երեխաների`12-ամյա դստեր և 8-
ամյա որդու ահասարսուռ սպանությունը շարունակում է տանջել գյուղի բնակիչներին։ Ի տարբերություն 
ողբերգական դեպքի առաջին օրերի, երբ գյուղացիները պատրաստ էին շփվել, կիսվել լրատվամիջոցների 
հետ, այժմ գյուղում գրեթե բոլորի դռները կողպած են, փողոցներում մարդկանց հազվադեպ կարելի է 
հանդիպել․ նրանք տարակուսանքի մեջ են՝ ինչո՞ւ սպանեցին այդ հրաշալի, անմեղ արարածներին։ Երեկ 
եղանք գյուղում․ ոստիկանական բավական մեծ խմբեր խիստ հսկողություն էին իրականացնում ինչպես 
դեպքի վայրում, այնպես էլ հանցագործության մեջ կասկածվողների տների դիմաց։ Գյուղացիների 
փաստելով, 24-ժամյա հսկողություն է, ոստիկանները գրեթե քուն չունեն, երբեմն հերթափոխով գիշերում են 
ոստիկանական մեքենայի մեջ։ Պեմզաշենցիների կարծիքները սպանության բացահայտման շուրջ 
հակասական են, կան մարդիկ, որոնք դեռ չեն ուզում հավատալ, որ ոճրագործները կարող էին լինել գյուղից, 
առավել ևս չեն հավատում, որ գողության համար ողջ ընտանիքը բնաջնջեին։ «Գիտեք, որ սպանության մեջ 
կասկածվողներից մեկը Վրույրն է, նա սովորական գող է, աչքի տեսածը կարող է թռցնել, ասենք՝ հեռախոս, 
կոշիկ, բայց որ էսպիսի ծանր հանցանք գործեր, մի տեսակ չենք պատկերացնում։ Իհարկե, չենք ասում, որ նա 
անմեղ է, ժամանակը ցույց կտա, ուղղակի հեշտ չէ պատկերացնելը, իրենից բան չէր ներկայացնում, որ իր 
անշուք հալին գնար ու Զարինեին սպաներ։ Նա չէր էլ կարող Զարինեի կողքը կանգներ, մի մեծ մարմին էլ 
չուներ․․․ Եթե անգամ դատարանը հաստատի, որ Վրույրն է այս սպանդի հեղինակը, նա հաստատ միայնակ 
չէր կարող գործել, նրան պիտի ինչ-որ մեկն ուղղորդեր։ Նա միայնակ էլ չէր կարող մտնել ներս, Զարինեն եթե 
մի հատ նրան հրեր, վայր կընկներ։ Վրույրն աշխատել չէր սիրում, նրա ընտանիքը մայրն է պահում, լավ 
քեռիներ ունի, նրանք ևս տիրություն են անում, նրանք էլ բավական ապահովված են, ինչի՞ պիտի գնար 
գողության, առանց դիմակի էլ ներս մտներ՝ գողություն անելու համար։ Արկադիի դեպքում առավել դժվար է 
պատկերացնելը», -ասում էին գյուղի մի քանի կանայք՝ պնդելով, որ կատարվածն իրենց համար առեղծված է, 
շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանները չեն ստացել։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/25/1306888/ 
 
Ինչո՞ւ են փողոցում պառկեցնելով ու ձեռնաշղթաներ հագցնելով՝ ոստիկանություն տարել Շիրակի 
մարզպետի եղբորը  

Նոյեմբեր 25,2022  

Գյումրու ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը երեկ ուշ երեկոյան 
ֆեյսբուքյան գրառում էր արել՝ տեղեկացնելով, որ Գյումրու ավագանու անդամ Արման Բաղդասարյանին 
Գյումրու ոստիկանները փողոցում բռնել, գետնին են պառկեցրել, ձեռնաշղթաներ են հագցրել ու բերման են 
ենթարկել ոստիկանության «Կումայրի» բաժին, հետո բաց են թողել: Լևոն Բարսեղյանը նշել էր․ «Արմանը 
ավագանու «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության անդամ է, աչքի է ընկել ավագանու կազմում 
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ակտիվ գործունեությամբ: Քրեական կենսագրություն չունի, քրեական կապեր չունի, ռազբիրատի կոշիկներ 
նույնպես չունի, Կինո «Երեւանի» մայլում չի ապրում: Այս միջադեպը հավակնում է շատ ջուր քաշել (էն լճակիս 
պատմությունը հիշո՞ւմ եք, էդ կարգի): Ոստիկանությունը բարեփոխվել է, առաջ հենց այնպես էին մարդկանց 
բռնում, հիմա նայում են՝ ով կա, որ հեռուստաընկերության համասեփականատեր է, կամ մարզպետի եղբայր՝ 
նրանց են բռնում (Արման Բաղդասարյանը Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի եղբայրն է, հեղ․) 
Երեւի, որ ասեն, տեսեք՝ պետք լինի վարչապետին էլ կբռնենք, եթե Մասկվայից հրաման լինի: Առաջ ասում 
էին՝ դե տուն ենք պահում, հիմա էլ … ասում են՝ դե տուն ենք պահում, երեւի տներն են փոխվել, ոչ թե իրենք: 
Չէ, իրականում՝ նույն տներն են, միլիցիք են փոխվել, ահելները գնում են, ջահելները գալիս են 
ավանդույթները շարունակելու: Այ ֆողերս ձեր ոստիկանական բարեփոխումների վրագլխույն»։ Թե ինչու են 
բերման ենթարկել Գյումրու ավագանու անդամին, այն էլ նման ձևով, ՀՀ ոստիկանության լրատվական 
ծառայությունից մեզ փոխանցեցին հետևյալը․ «Նոյեմբերի 24-ին, ժամը 13:25-ին ապօրինի զենք կրելու 
կասկածանքով ձերբակալվել և բերման է ենթարկվել ոստիկանության Կումայրիի բաժին: Կազմվել են 
համապատասխան փաստաթղթեր»։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/25/1306887/ 
 
Պեմզաշենում մոր ու երկու երեխաների ահասարսուռ սպանության լուսանկարն ակտիվորեն տարածում 
են․ հարցը քննչականում է  

Նոյեմբեր 24,2022  

Գյումրեցի իրավապաշտպան Կարապետ Պողոսյանը ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի իր էջում գրառում էր 
կատարել, որ Պեմզաշենում կատարված ոճրագործության դեպքի վայրից լուսանկար է տարածվել։ «Ինչ-որ 
քննիչ, քրեագետ կամ դատախազ Պեմզաշենի ողբերգությանը վերաբերող և նախաքննության գաղտնիք 
հանդիսացող լուսանկարը տվել է ինչ-որ անբարոյականի, ով սկսել է տարածել», -գրել է իրավապաշտպանը։ 
Մեր տեղեկություններով , նրա գրառումը սկսել էին ուսումնասիրել ոստիկանության Մուշ բաժնում, 
զեկուցագիր էին կազմել ու ուղարկել Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ Կարապետ Պողոսյանն 
Aravot.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցը հասել է քննչական, թեև իրեն հարցաքննության դեռ չեն 
հրավիրել։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/24/1306857/ 
 
Գյումրիի բնակարաներից մեկում հրդեհի հետևանքով կա 2 զոհ  

 Նոյեմբեր 24,2022  

Նոյեմբերի 24-ին, ժամը 11։21-ին Շիրակի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է 
ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի շենքերից մեկի բնակարաններից մեկի բնակիչը չի 
արձագանքում դռան թակոցներին և հեռախոսազանգերին: Դեպքի վայր է մեկնել ԱԻՆ ՓԾ մարզային 
փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Փրկարարները 
բացել են բնակարանի դուռը և հայտնաբերել Ա․ Մ․-ի (ծնված 1980 թ.) և Ա․ Շ․-ի (ծնված 1981 թ.) դիերը: 
Պարզվել է, որ բնակարանի հյուրասենյակում (մոտ 20 քմ) հրդեհ է բռնկվել, որն ինքնամարվել է։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝https://www.aravot.am/2022/11/24/1306768/ 
 

Ո՞վ է Գյումրիում ծառի վրա միտինգ արած ու ինքնահրկիզված երիտասարդը  

Նոյեմբեր 23,2022  

Երեկ երեկոյան Գյումրու Թատերական հրապարակում ինքնահրկիզված երիտասարդի վիճակը կայուն ծանր 
է։ Նրան Գյումրի բժշկական կենտրոնում բուժօգնություն ցուցաբերելուց ու վիճակը փոքր-ինչ կայունացնելուց 
հետո գիշերը՝ ժամը 12․30-ին, տեղափոխել էին մայրաքաղաք՝ Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Այս 
մասին մեզ տեղեկացրեց Գյումրի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը։ Գյումրի ԲԿ-ից մեզ 
նաև փոխանցեցին, որ իրենք պարբերաբար հետաքրքրվում են․ նրա վիճակը կայուն ծանր է։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/23/1306579/ 
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Գյումրիում եղևնու վրա բողոքի ցույց անցկացնողն ինքնահրկիզվել է. նրան տեղափոխել են հիվանդանոց  

Նոյեմբեր 22,2022  

Ինչպես տեղեկացրել ենք, այսօր մի երիտասարդ բողոքի ցույց էր անցկացնում Գյումրու Թատերական 
հրապարակի եղևնիներից մեկի վրա։ Նա բարձրացել էր ծառին, իր գաղափարներ էր տարածում` կոչ անելով 
միավորվել, հայրենիքը փրկել, խոսում էր հավատքից, պահանջում էր, որ իր մոտ գա Շիրակի թեմի 
առաջնորդ Միքայել Աջապահյանը։ Ոստիկանները գտել էին նրա մորաքրոջն ու մտերիմ ընկերոջը։ 
Վերջիններս եկել են Թատերական հրապարակ, նրան համոզել վայր իջնել ծառից։ Երիտասարդը վայր է իջել 
ու կայծակնային արագությամբ իր մոտ եղած բենզինով ինքնահրկիզվել։ Պարզվել է նրա մոտ թույն չէր, 
ինչպես հայտարարում էր, այլ բենզին։ Նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Գյումրի բժշկական 
կենտրոն։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/22/1306304/ 
 
 

Գյումրիում եղևնու վրա ցույց անող տղամարդուն դեռ չի հաջողվում վայր իջեցնել․ ի՞նչ թեմաներից է 
խոսում նա  

Նոյեմբեր 22,2022  

 Ինչպես տեղեկացրել ենք, այսօր ժամը 13․30-ից սկսած՝ Գյումրու Թատերական հրապարակում եղևնու վրա է 
բարձրացել զինվորական հագուստով մի երիտասարդ, որը բարձրախոսով աստվածավախությունից, 
հայրենասիրությունից է խոսում՝ պարբերաբար սպառնալով թույն խմել։ Արսեն անունով երիտասարդը 
սկզբում պահանջում էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին։ Սրբազանի 
փոխարեն եկավ այլ հոգևորական, որին սակայն երիտասարդն ամենևին չլսեց, ինքը փորձեց քարոզ անել՝ 
վերևից տարեց հոգևորականին դիմելով․ «Որդյակ իմ» արտահայտությամբ։ Նկատելի է, որ երիտասարդը 
բավական լավ տեղեկացված է քաղաքական դաշտից, հատ-հատ հետևում է բոլոր կուսակցությունների 
գործունեությանը։ Վերջինս ծառից հնչեցրած իր ելույթներում հիշեց, որ «Հանուն Հանրապետության» 
կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը՝ Գյումրու 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ՀԱՊԿ-ից 
դուրս գալու պահանջ է ներկայացրել, հիշատակեց նաև «Ազգային ժողովրդական բևեռին»։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/22/1306284/ 
 
 

Նորույթ Հայաստանում․ Գյումրիում առաջին անգամ նշվեց տղամարդկանց միջազգային օրը (ֆոտոշարք)  

Նոյեմբեր 20,2022  

Հայաստանի Հանրապետությունում երեկ առաջին անգամ նշվեց տղամարդկանց միջազգային տոնը, որը 
ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հռչակվել  ու առաջին  անգամ նշվել է 1999 թվականի նոյեմբերի 19-ին՝ 
Տրինդադի և Տոբագոյի Հանրապետությունում։ Այժմ աշխարհի ավելի քան 60 երկրներում նշվում է այս տոնը, 
որի նպատակը տղամարդկանց նկատմամբ գենդերային խտրականության վրա ուշադրություն հրավիրելն է 
ու մեկ անգամ ևս նրանց առողջության պահպանման վրա կենտրոնանալը։ Հայաստանում այս տոնն առաջին 
անգամ նշվեց Գյումրիում ՝ «Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի ու ՄԱԿ-ի  
բնակչության հիմնադրամի  հայաստանյան գրասենյակի համագործակցությամբ։ Միջոցառումն 
իրականացվում էր Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող  «ԵՄ-ն հանուն կանանց և 
տղամարդկանց իրավահավասարության» ծրագրի շրջանակներում։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/20/1305768/ 
 
 

Լարված իրավիճակ Գյումրու կենտրոնում. քաղաքացին բարձրացել է ծառը, սպառնում է ինքնասպան լինել  

Նոյեմբեր 22,2022  
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Գյումրու թատրոնի մոտ լարված իրավիճակ է ստեղծվել, մի տղամարդ` Արսեն անունով` զինվորական 
հագուստով, բարձրացել է եղևնու վրա ու բարձրախոսով սպառնում է ինքնասպան լինել։ Նա պահանջում է 
կանչել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Մոտ 40 րոպե տեղում ենք, 
սակայն բողոքավորի պահանջը այդպես էլ չհասկացանք։ Նա նշում է, որ ժողովուրդը վատ վիճակում է, պիտի 
թույլատրեն, որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց ու սկսեն քննարկումներ արժանավայել կյանքի համար։ Նա 
նշում է, որ ինքը հավատացյալ է, վախենում է միայն Աստծուց։ «Անհնար է լինել հավատացյալ ու չլինել 
հայրենասեր»,-ասում է բողոքավորը։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/22/1306132/ 
 

 

Շիրակի մարզը նոր դատախազ ունի  

Նոյեմբեր 19,2022  

 ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի հրամանով Շիրակի մարզի դատախազ է նշանակվել  
Արարատի մարզի դատախազ, արդարադատությանն երրորդ դասի պետական խորհրդական, 53-ամյա 
Արմեն Չիչոյանը։ Նա պարտականությունները կստանձնի 3 օրից։ «Արարատի մարզի դատախազ, 
արդարադատությանն երրորդ դասի պետական խորհրդական Արմեն Դմիտրի Չիչոյանին փոխադրել Շիրակի 
մարզի դատախազի պաշտոնին ս․թ․-ի նոյեմբերի 22-ից»,-գրված է գլխավոր դատախազի հրամանում։ Արմեն 
Չիչոյանը  հարուստ կենսագրություն ունի, այս համակարգում փորձառու է․ 1994 թվականից սկսած՝ շուրջ 28 
տարի դատախազությունում է աշխատում։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/19/1305744/ 
 
 

Մտահոգիչ պատկեր․ ինչո՞ւ է 88-ամյա Շիրակի մայր բուհը հավատարմագրվել պայմանական՝ ընդամենը 
երկու տարով 

Նոյեմբեր 19,2022 20:21 595 Հայաստանի ամենահին բուհերից մեկը՝ 1934 թվականին հիմնված  
Մ․Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարանը (նախկինում Գյումրու պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ), ՀՀ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 
կենտրոնի» հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից  հավատարմագրվել է ընդամենը երկու տարի 
ժամկետով։ Այս փաստը բուռն քննարկումների, մտահոգության ու քննադատությունների տեղիք  է տվել․ 
բանն այն է, որ ավանդույթներ ունեցող, Շիրակի մարզին շունչ, կենդանություն տվող կրթական 
հաստատությունը հանրապետությունում միակն է, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում հավատարմագրվել է 
երկու տարով, ասել է թե՝ պայմանական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման է ենթարկվել։ 
Հավատարմագրման հանձնաժողովի նախագահ Ա․ Սաղյանի կողմից ստորագրված փաստաթղթում 
մասնավորապես նշված է․ «Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 10 չափանիշներից 3-ը՝ «Կառավարում և 
վարչարարություն», «Մասնագիտության կրթական ծրագրեր» և «Հետազոտություն և զարգացում» 
գնահատվել են անբավարար»։ Մյուս բուհերի  դեպքում  այս պատկերն այլ է, ռիսկեր չկան։ Բուհի երկու 
տարով հավատարմագրումը նույնիսկ դարձել է որոշ քաղաքական գործիչների կողմից անխնա 
քննադատության թեմա, նրանք իրենց ֆեյսբուքյան էջերում  մատնանշել են մեղավորներին՝ վիճակը 
գնահատելով օրհասական ու ենթադրություններ հնչեցրել, թե  այս ամենը կատարվում է միտումնավոր՝ 
Շիրակի մայր բուհը մարզում այլ բուհերի միավորելու և իշխանության համար ցանկալի անձի ռեկտոր 
կարգելու համար: 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/19/1305740/ 
 
 

Ոսկյա շղթան վաճառել, մարմնավաճառների հետ զվարճացել էր․ նոր մանրամասներ՝ Պեմզաշենի 
սահմռկեցուցիչ սպանությունից  
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Պեմզաշենում ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ոճրագործությունից նոր հանգամանքներ են ի հայտ 
գալիս։ 31-ամյա կնոջ, նրա 11-ամյա դստեր և 8-ամյա որդու դաժան սպանության մեջ կասկածվող Պեմզաշեն 
գյուղի 32-ամյա բնակիչ Վրույր Բարսեղյանը, որն, ըստ գործի նյութերի, 2022թ. նոյեմբերի 8-ին՝ ժամը 21:00-ի 
սահմաններում, իր ազգական, նույն բնակավայրի 41-ամյա բնակիչ «Տիխի» մականվամբ Արկադի 
Բարսեղյանի հետ ներխուժել էր Մելիքսեթյանների տուն, վզից պոկել է տանտիրուհու ոսկյա շղթան՝ 
կրծքազարդով, ու ահասարսուռ այս դեպքից հետո տարել ու 32 հազար դրամով վաճառել է Երևանում։ Մեր 
տեղեկություններով, նա այս մասին ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Գործի նյութերում էլ առկա է, 
որ ոսկյա զարդը վաճառելուց հետո ժամանակ է անցկացրել մարմնավաճառների հետ։  

Մեզ հասած տեղեկություններով, իրավապահները տվյալներ են ձեռք բերել նաև այն մասին, որ մյուս 
կասկածյալը՝ 41-ամյա Արկադի Բարսեղյանը, որը եղել է սպանված ընտանիքի հոր՝ Սևակ Մելիքսեթյանի 
ընկերը, հաճախակի է խաղադրույքներ արել, օգտվել խաղային ծառայություններ մատուցող ակումբներից։ Ի 
դեպ, Արկադի Բարսեղյանը ու սպանվածների ընտանիքի հայրը արտագնա աշխատանքի էին մեկնում 
Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն նրանք տարբեր տեղանքներում են եղել։ Արկադի Բարսեղյանը, ըստ 
պեմզաշենցիների, վերադարձել էր հոկտեմբերի վերջերին, իսկ Սևակ Մելիքսեթյանը մտադիր էր գալ 
նոյեմբերի վերջերին։ Մեզ հասած տեղեկություններով, երբ տուն են մտել ու գումար պահանջել, 31-ամյա 
Զարինեն ասել է, որ գումար չկա տանը, ամուսինը դեռ չի ուղարկել։ Նրան խփել են, ուշաթափվել է ու մտնելով 
ննջասենյակ, որտեղ գտնվել են երեխաները, սաստել են, որ չփորձեն տեղից շարժվել, չհամարձակվեն գոռալ։ 
ՀՀ Քննչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն էլ՝ «Տանտիրուհուց տեղեկանալով, որ 
տանը գումար չկա, իրենց կողմից կատարված հանցագործությունները թաքցնելու նպատակով, նախ կապել 
և միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով՝ առանձին դաժանությամբ սպանել են կնոջը, ապա 32-ամյա 
տղամարդը, կատարված հանցանքները թաքցնելու նպատակով, ապօրինաբար կյանքից զրկելու 
դիտավորությամբ, կապել է երեխաների ձեռքերն ու ոտքերը և խոհանոցային դանակով հարվածներ է 
հասցրել նրանց մարմնի տարբեր մասերին՝ պատճառելով կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական 
վնասվածքներ:  Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ՝ 32-ամյա տղամարդուն 
մեղադրանք է ներկայացվել՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ, 8-րդ և 13-րդ կետերով, 
155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 13-րդ կետերով (2 դրվագ), 252-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ 
կետով և 198-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, իսկ վերջինիս 41-ամյա ազգականին՝ 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ, 
13-րդ կետերով և 252-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով: Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան՝ նրանց 
նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարել է: 
Նախաքննությունը շարունակվում է»: Հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով՝ տունը մաքրել 
էին, որն էլ պեմզաշենցիներին առիթ է տալիս ենթադրելու, որ դեպքի վայրում կին է եղել, և որ նա կասկածյալ 
Վրույր Բարսեղյանի հորաքույրն է։ Այս կինը, ըստ գյուղացիների, տարիներ առաջ սպանել է իր նորածնին՝ 
գլխի մեջ ասեղներ խրելով, և որի համար դատվել է։ Այս գործով կասկածյալների շրջանակը դեռ պարզվում է։ 
Նշենք սակայն, որ Արկադի Բարսեղյանի պաշտպանության մեջ ներգրավված փաստաբանը` ՀՔԾ-ի նախկին 
քննիչ Վոլոդյա Մինասյանը, լրագրողների հետ զրույցում շարունակում է պնդել, թե ներկայացված նյութերով 
բոլորովին չեն հիմնավորվում իր պաշտպանյալի նկատմամբ կասկածները, և որ նա մանրամասն ցուցմունք է 
տվել՝ նշելով, որ դեպքի վայրում չի եղել, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Արկադի 
Բարսեղյանը գյուղում է գտնվել, և նրան, ըստ փաստաբանի, ձերբակալել են այնտեղից, որտեղ նա միշտ 
գտնվել է։ Ի դեպ, նրա՝ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու դատական դռնփակ նիստի ժամանակ, 
որը ընդմիջումներով տևեց մոտ 6 ժամ, նրա հարազատներից և ոչ մեկը Շիրակի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարան չէր ներկայացել ։ Հիշեցնենք, որ Շիրակի մարզի փաստաբաններն ու հանրային 
պաշտպանները հրաժարվել էին պաշտպանել այս ոճրագործության մեջ կասկածվողների շահերը։ Նունե 
ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝  

Վիրավոր մոր աչքի առաջ դանակի 3 հարված էր հասցրել 8-ամյա որդուն. Ոստիկանության 
մանրամասները՝ Պեմզաշենում կատարված սպանությունների բացահայտման վերաբերյալ  
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Նոյեմբերի 9։ Աշխատանքային հերթական օր։ Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում բոլորն իրենց առօրյա 
աշխատանքով էին զբաղված, դպրոցում բնականոն դասապրոցես էր։ Հետո պարզվեց, որ դպրոցի լավագույն 
երկու աշակերտներ բացակա են, իսկ նրանց մայրը՝ Պեմզաշենի առողջության կենտրոնի աշխատակցուհի 
Զարինե Մելիքսեթյանը, աշխատանքի չէր եկել։ Հանգամանքներ, որոնք կասկածելի թվացին թե՜ 
աշխատավայրում, թե՜ դպրոցում։ «Զառա Մելիքսեթյանը, լինելով պարտաճանաչ աշխատող, թեկուզ 10 



րոպե ուշացման դեպքում միշտ տեղեկացնում էր։ Ինձ համար շատ արտառոց թվաց։ Դրա համար 3-4 անգամ 
զանգեցի, չպատասխանեց, հետո հաշվապահի միջոցով զանգ տվեցի աղջկան։ Աղջիկը ևս չպատասխանեց, 
նորից զանգեցի, չպատասխանեց։ Բուժքրոջը կանչեցի, զանգեց իր ամենամոտ հարևանին»,-պատմում է 
Պեմզաշենի առողջության կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Խաչատրյանը։ «Երեխաներն առավոտյան չէին 
ներկայացել առաջին ժամին։ Մեզ մոտ, որպես կանոն, առավոտյան աշակերտների հաշվառումից հետո 
դասղեկները տեղյակ են պահում, որ այս դասարանում այսքան բացակա ունենք։ Ներկայացվեց նաև այդ 
երկու աշակերտների բացակայության մասին։ Անհանգստացած՝ փորձեցինք կապ հաստատել ծնողի հետ։ 
Զանգերը մնացին անպատասխան»,-ասում է Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լյովա Նազարեթյանը։ 
«Ժամը 12-ի կողմերը հիվանդանոցից զանգեցին, ասացին գործի չի եկել Զարինեն։ Ես էլ գնացի տեսնեմ, թե 
որտեղ կլինի՝ տանը, հարևանի տանը կամ մեքենայով տեղ է գնացել։ Դուռը, պատուհանները խփեցի, 
չբացեցին: Մյուս դուռը ցելոֆանով փակած էր, ճղեցի, դուռը բացվավ, կահույքը հրեցի, ներս մտա։ Ներս 
մտնելուն պես տեսա, որ բոլորը մահացած էին…»,-պատմում է հարևանուհին՝ Ռուզաննա Ադամյանը։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/17/1305286/  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ում արձանագրվել է շուրջ 557 մլն. 
դրամի վնաս  

Նոյեմբեր 15,2022  

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության կողմից ուսումնասիրվել են գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի սելեկցիոն գիտական հետազոտությունների իրականացմամբ, սերմերի ստացմամբ ու 
վերարտադրությամբ, ինչպես նաև տոհմային անասնաբուծության գիտահետազոտական աշխատանքներով 
զբաղվող, 100 % պետական մասնաբաժին ունեցող «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ի 2018-2022 
թվականների գործունեությունը, ինչի արդյունքում արձանագրվել է ընկերությանը հասցված ընդհանուր 
առմամբ շուրջ 557 մլն. դրամի վնաս: Մասնավորապես, ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 
ընկերությունում hացահատիկային, հատիկընդեղենային և կերային մշակաբույսերի փաստացի ստացված 
բերքը միջին բերքատվության ցուցանիշներից էականորեն պակաս է կազմել, իսկ 2019-2022 թվականներին՝ 
2018 թվականի համեմատ գրանցվել է բերքատվության ցուցանիշների կրկնակի, որոշ դեպքերում նաև 
եռակի անկում, ինչի արդյունքում ընկերության իրացումից հասույթը պակաս է ձևավորվել նվազագույնը 
շուրջ 497 մլն. դրամով: Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ցածր բերքատվությունը հիմնականում 
պայմանավորված է եղել սերմնաբուծության գործընթացի անարդյունավետ կառավարմամբ, ինչպես նաև 
ցանքային նորմաներից գրեթե կիսով չափ պակաս քանակով սերմեր ցանելով, այն դեպքում, երբ ցանքի 
նպատակով ընկերության պահեստից դուրս են գրվել համապատասխան նորմաներից մոտ 4,5 մլն. դրամի 
ավել քանակով սերմեր: Ընդ որում, իրականացված չափագրումների արդյունքում փաստագրվել է, որ միայն 
2021-2022 թվականներին ցանվել է ցանքային նորմայից միջինը՝ 50 %-ով, մոտ 5.6 մլն. դրամի պակաս սերմ, 
իսկ 2022 թվականի բերքահավաքից հետո ընկերության պահեստում արձանագրվել է շուրջ 7 տոննա, 1,5 մլն. 
դրամ արժողությամբ ցորենի սերմի պակասորդ: Բացի այդ, խախտելով «Սերմերի մասին» օրենքի 
դրույթները, ընկերության արտադրական ցանքատարածություններում 2021 թվականին ցանվել են ՀՀ-ում 
օգտագործման թույլտվություն ունեցող բույսերի սորտերի ցանկում չգրանցված, տնտեսական 
օգտակարության պետական փորձարկում չանցած, հավաստագրման ոչ ենթակա աշնանացան ցորենի և 
գարնանացան գարիի սորտեր՝ ընկերությանը հասցնելով նախնական հաշվարկով 27 մլն. դրամի վնաս: 
Ուսումնասիրությամբ արձանագրվել է նաև, որ Ընկերության ցանքատարածությունների հիմնական մասը 
գտնվում են անբարենպաստ վիճակում, աղբոտված են տարբեր տեսակի մոլախոտերով, գարնանացան 
գարիի ցանքատարածությունում առկա է աշնանացան ցորենի խառնուրդ, իսկ կորնգանի դաշտում առկա է 
չհաշվառված և ոչ մի կերպ չարձանագրված աշնանացան ցորեն: Ընկերության հասույթի ձևավորման 
ուղղություններից է նաև կաթնաապրանքային ֆերմայի գործունեությունը, ինչի ուսումնասիրության 
արդյունքում պարզվել է, որ խոշոր եղջերավոր անասունների հարկադիր մորթից գոյացած տավարի միսը 
ընկերության կողմից իրացվել է միջին շուկայական արժեքից չհիմնավորված ցածր գներով՝ շուրջ 11 մլն. 
դրամով պակաս, իսկ մորթը և դրա արդյունքում ստացված մթերքի իրացումն իրականացվել է 
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների կոպիտ խախտումներով: Իրականացված կապիտալ 
ծախսերի ուսումնասիրության արդյունքում, ընկերության անասնաշենքի վերակառուցման և ջերմատան 
կառուցման աշխատանքներում արձանագրվել են շուրջ 11 մլն. դրամի չհիմնավորված կամ անարդյունավետ 
ծախսեր։ Ուսումնասիրության հայտնաբերված առանձին խախտումների վերաբերյալ համապատասխան 
տեղեկատվություններ են ներկայացվել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե և Սննդամթերքի 



անվտանգության տեսչական մարմին՝ իրենց լիազորություններից բխող միջոցներ ձեռնարկելու համար: 
Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ ուսումնասիրությամբ բացահայտված խախտումները պարունակում են 
նաև առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, ուսումնասիրության արդյունքները փոխանցվել են նաև 
ՀՀ գլխավոր դատախազություն՝ իրավական գնահատական տալու և հետագա ընթացքը լուծելու համար: ՀՀ 
պետական վերահսկողական ծառայությունը հետևողականորեն իրականացնում է իրեն վերապահված 
լիազորությունները՝ բացահայտելու և բացառելու պետական միջոցների անարդյունավետ կառավարումը, 
ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության հնարավոր խախտումներն՝ ապահովելով ՀՀ վարչապետի վերահսկողական 
լիազորությունների իրականացումը։   ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/15/1304793/ 
 
 

Լուսաբացին կալանավորվեց Պեմզաշենում իրականացված ոճրագործության մեջ կասկածվողներից մեկը  
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Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Տիգրան Ոսկանյանի որոշմամբ 
լուսաբացին` ժամը 5.30֊ի սահմաններում, կալանավորվեց Պեմզաշենի բնակիչ 32-ամյա Վ.Բ.֊ն, որը 
ձերբակալվել էր իր իսկ գյուղում 31֊ամյա կնոջ ու նրա երկու անչափահաս զավակների սահմռկեցուցիչ 
սպանության փաստով։ Նիստը բնականաբար դռնփակ էր. դատարանը ողջ գիշեր լսել է կալանավորման 
շուրջ նախաքննական մարմնի ներկայացրած ապացույցները, նշանակված փորձաքննությունների 
եզրակացությունները։ Դատավորը 4 ժամից ավելին անցկացրել է խորհրդակցական սենյակում, որից հետո 
որոշել է որպես խափանման միջոց ընտրել երկամսյա կալանքը։ Մարզի իրավապահները հորդորում են 
չհրապարակել, թե որ քրեակատարողական հիմնարկում կպահվի տվյալ անձը` ելնելով նրա անվտանգության 
նկատառումներից։ Հիշեցնենք, որ Վ․ Բ․–ն ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել` մանրամասն 
նկարագրելով կատարված վայրագության, մանկապղծության հանգամանքները։ Այս գործով երկրորդ 
կասկածյալի` Պեմզաշեն գյուղի 36֊ամյա բնակչ Ա.Բ.֊ի կալանավորման միջնորդությունը նոր է քննվելու։ Այն 
պիտի քննվեր երեկ, սակայն նրա պաշտպանության մեջ ներգրավված փաստաբանը` ՀՔԾ֊ի նախկին քննիչ 
Վոլոդյա Մինասյանը, մեր տեղեկություններով, երեկ չէր ներկայացել։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/15/1304644/ 
 

Պեմզաշենում կասկածյալներից մեկն ականատես է եղել, թե ինչպես են տեղափոխում մոր ու երեխաների 
մարմինները  

Նոյեմբեր 13,2022 

 Պեմզաշենում 31-ամյա բնակչուհու և վերջինիս 11-ամյա դստեր և 8-ամյա որդու սպանության դեպքի մասին 
նոր տեղեկություններ են ի հայտ  գալիս։ Կան երկու ձերբակալվածներ, որոնք նույն գերդաստանից են, 
ազգականներ են՝ Վ․Բ.-ն և Ա․Բ.-ն։ Մեր լավատեղյակ աղբյուրների փոխանցմամբ, իրավապահները նրանցից 
մեկին հայտնաբերել են Երևանում, իսկ մյուսը դեպքից հետո մնացել է գյուղում։ Գյուղում մնացած անձը 
պարբերաբար գնացել է դեպքի վայր ու հետևել իրավապահների կատարած օպերատիվ-քննչական 
գործողություններին։ Նա նույնիսկ ականատես է եղել, թե ինչպես են դեպքի վայրից տեղափոխում զոհերի 
դիերը։ Պեմզաշենից էլ տեղեկացանք, որ այդ նույն անձը երեկ մասնակցել է սպանդի ենթարկված ընտանիքի 
հուղարկավորությանը, ցավակցել ընտանիքի հորը, որից հետո նրան ձերբակալել են։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/13/1304351/ 
 

Գյումրիում վրաերթի ենթարկված 13֊ամյա աղջկան տեղափոխեցին Երևան. վիճակը ծանր է  

Նոյեմբեր 09,2022  

Ինչպես տեղեկացրել ենք, քիչ առաջ Գյումրու «Ստրոմմաշ» թաղամասում` Երևանյան խճուղի 141 ա շենքի 
դիմաց «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը վրաերթի էր ենթարկել 2009 թվականին ծնված 
դպրոցահասակ աղջկա։ Նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել էին «Գյումրու մոր և մանկան» 
ավստրիական հիվանդանոց։ «Գյումրի շտապօգնություն» ՓԲԸ տնօրեն Արթուր Մանուկյանն Aravot.am-ին 
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փոխանցել էր, որ աղջկա մոտ առկա են գանգուղեղային և կրծքավանդակի փակ վնասվածքներ, սրունքի 
կոտրվածք, վերին և ստորին շրթունքների ու կզակի պատառոտված վերք։ Գյումրու «Մոր և մանկան» 
ավստրիական հիվանդանոցի տնօրենի ժ/պ Հովհաննես Վարձելյանը քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեց, որ 
երեխայի վիճակը բավականին ծանր է, նրան ռեամոբիլով տեղափոխեցին մայրաքաղաքի «Սուրբ 
Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն` նեյրովիրաբուժական բաժանմունք։ Հովհաննես Վարձելյանը նաև 
նշեց, որ Երևանյան խճուղուց հաճախակի են ավտովթարի ենթարկված երեխաների տեղափոխում իրենց 
հիվանդանոց։ Նունե ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/09/1303504/ 
 

Գյումրիում 13 տարեկան աղջկա են վրաերթի ենթարկել 

Նոյեմբեր 09,2022  

Քիչ առաջ վրաերթ է տեղի ունեցել Գյումրու «Ստրոմմաշ» թաղամասում` Երևանյան խճուղի 141ա շենքի 
դիմաց։ ՀՀ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետի տեղակալ 
Էդգար Ջանոյանից ճշտեցինք, որ «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը վրաերթի է ենթարկել 2009 
թվականին ծնված դպրոցահասակ աղջկա։ Նա, բարեբախտաբար, չի մահացել։ «Գյումրի շտապօգնություն» 
ՓԲԸ տնօրեն Արթուր Մանուկյանն Aravot.am-ին փոխանցեց, որ աղջկան` գանգուղեղային և կրծքավանդակի 
փակ վնասվածքներով, սրունքի կոտրվածքով, վերին և ստորին շրթունքների ու կզակի պատառոտված 
վերքով տեղափոխել են Գյումրու «Մոր և մանկան» ավստրիական հիվանդանոց։ Նունե ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/09/1303453/ 
 

 

«Այդ հրեշին ծնել ենք մենք, հո լուսնից չի ընկել»․ հոգեբանը՝ Պեմզաշենում կատարված ոճիրի մասին  

Նոյեմբեր 16,2022 
Պեմզաշենում անցած շաբաթ կատարված ոճիրը հանգիստ չի տալիս հասարակությանը․ Գյումրու 
փողոցներում, տրանսպորտում, խանութներում, ամենուր զարհուրելի այս դեպքն է քննարկվում, մարդիկ 
փորձում են հասկանալ անպաշտպան 31-ամյա մորը, նրա 11-ամյա դստերն և 8-ամյա որդուն կյանքից 
դաժանաբար զրկելու շարժառիթը։ Հասարակությունը շոկի մեջ է՝ եթե շարժառիթը գողությունն էր, ինչպես 
հաղորդում է քննչական կոմիտեն, ապա ինչպես հասկանալ մանկապղծությունը, ձեռք-ոտք կապելով՝ 
դանակի բազում հարվածներով անմեղ այս ընտանիքին տանջամահ անելը։ Շիրակի պետական 
համալսարանի հոգեբանության և սոցիոլիոգայի ամբիոնի դասախոս Աշոտ Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում 
ասաց․ «Իմ խորին համոզմամբ՝ հայ հասարակությունը հիվանդ է, ինչ-որ սոցիոլոգներ չեն համարում, որ 
հասարակությունները կարող են հիվանդանալ, որոշ հատվածը կարծում է՝ այո, կարող են հիվանդանալ։ 
Սոցիոլոգիայի հայրը կարծում է, որ հասարակություններն էլ են հիվանդանում։ Հայ հասարակությունը 
հիվանդ է, և այսպիսի երևույթները պարզապես դրա ախտանիշներն են, երբ որ չեն գործում 
ինստիտուտները, ապակայունացված են դրանք, և այդ ապակայունացումը պարարտ հող է 
նախապատրաստում այսպիսի, չգիտեմ՝ ինչ անուն տամ, ոճրագործություն ասեմ, ինչ ասեմ, դրա ծնվելու 
համար։ Եվ տնտեսության, և քաղաքականության, և պաշտպանության ու արդարադատության ոլորտում 
մենք ահավոր խոցելի ենք դառնում, անձի կյանքը կայունացնող գործոնները պարզապես չեղարկված են, 
հետևաբար մարդը վերահսկելի չէ։ Սպասվող վարքի ինստիտուտը՝ որպես այդպիսին, ապակայունացված է, 
հետևաբար անհասկանալի է, թե կոնկրետ իրավիճակում մարդը ինչպես կվարվի»։ Հոգեբանը նշում է՝ այդ 
հրեշին ծնել է հիվանդ հասարակությունը՝ կազմաքանդված սոցիալական հարաբերությունների 
պայմաններում։ 
 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/16/1305046/ 
 

Նորույթ՝ Գյումրու ծննդատանը․ կհայտնաբերեն դեռ չծնված երեխաների արատները 

Նոյեմբեր 08,2022  
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Շիրակի մարզի հղի կանայք այսուհետ սքրինինգային հետազոտության կարող են ենթարկվել Գյումրի 
բժշկական կենտրոնին միավորված Գյումրու ծննդատանը։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն 
Արմեն Իսահակյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ ձեռք են բերել սարքավորում․ այն լավագույններից է, 
և որ հղիների սքրինինգ սկսել են իրականացնել Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոնի բժիշկների հետ։ 
«Իրականացնում ենք սքրինինգ, որը չի արվել Շիրակի մարզում դեռ ոչ մի անգամ՝ դեռ չծնված երեխաների 
մոտ հայտնաբերելով սրտի արատները։ Ժամանակին նորից հետազոտում ենք ու որոշում՝ հնարավո՞ր է 
ծննդաբերությունից հետո վիրահատել, բնականոն կյանքի կանցնի՞ երեխան, թե՞ հղիությունը ընդհատելու 
խնդիր կա։ 
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝https://www.aravot.am/2022/11/08/1303251/ 
 

 

Քրեական վարույթ՝ Գյումրիում արյունոտ վերքով սպիտակ ձիուն շահագործելու համար 

Նոյեմբեր 07,2022  

Երկու օր է՝ սոցիալական տարբեր ցանցերում արյունոտ բաց վերքով 

սպիտակ ձիու լուսանկարներն են, որոնք արվել են Գյումրիում։ 

Օգտատերերը, դատապարտելով կենդանուն նման վատ վիճակում 

շահագործելը՝ զբոսաշրջիկներին խնդրում են չնստել այդ ձիով 

ֆայտոնը, բոյկոտել, չօգտվել այն կառապանի ծառայությունից, որը 

իրեն թույլ է տալիս վիրավոր կենդանու միջոցով փող աշխատելու։ 

«Սա անմարդկային վերաբերմունք է, անհոգի կերպարներ եք, սադիզմ 

է»,-գրում են օգտատերերը։ Կենդանու խեղճ վիճակի ու դաժան 

շահագործման հարցն, ըստ էության, առաջինը բարձրաձայնել է 

Կարինե Դավթյան-Ամիրբեկյանը, որը փորձել է բացատրել 

կառապանին, որ նման ֆիզիկական վիճակում չի կարելի կենդանուն 

շահագործել, սակայն արդյունքի չհասնելով, դիմել է տեղի 

պաշտոնյաներին՝ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանին, 

Գյումրու քաղաքապետարանին ու կենդանիների իրավունքները 

պաշտպանող կազմակերպություններին։  

Դավիթ Առուշանյանը պատգամավորի երդում տվեց Նա մասնավորապես գրել է․ « Շա՜տ ուշադրություն, 

շատ: Հարգելի բոլոր, տուրիստներ ու շիրակցիներ, խնդրում եմ չօգտվել ֆայտոնի ծառայություններից: 

Այս անձինք, կարևորություն չտալով կենդանիների առողջությանն ու խնամքին, հաճախ բաց վերքերով 

ու վատ ֆիզիկական վիճակում էլ շարունակում են վերջիններիս շահագործումը: Երբ փորձում ես 

բացատրել՝ խելքն աշխատեցնելու փոխարեն ձայնի տոնայնությունն են բարձրացնում: Հույսս կտրելով 

իրենցից, դիմում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր կարող են բան փոխել: Հուսով եմ հետամուտ կլինեք ու 

թույլ չեք տա շահագործեն կենդանիներին: Կարևոր բան էլ նշեմ, որ Women’s Rights House NGO «Կանանց 

Իրավունքների Տուն» ՀԿ ԿԻՏ-ի կողմից իրականացնում էինք «Քայլող տուր» ծրագիրը ողջ ՀՀ-ի 

քաղաքացիների համար, և սա թվով երկրորդ տուրն էր, որտեղ Գյումրու պատմամշակութային 

կոթողների ու կանանց իրավունքների մասին պատմություններով պիտի համեմեինք ու ներկայացնեինք 

Գյումրին ու պայքարող կանանց, սակայն բոլոր հյուրերն էս տեսարանը ու ձիու՝ հազիվ ոտքի վրա 

կանգնելը տեսան»։ Ձիու լուսանկարները տարածող օգտատերերից ոմանք իրենց գրառումներում նշել 

էին նաև ՀՀ ոստիկանությանը։ Ոստիկանության արձագանքը չուշացավ, այսօր պարզեցինք, որ 

Կումայրի բաժինը օգտատերերի ահազանգը գրանցել ու ընթացք է տվել։ ՀՀ ոստիկանության 

հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանը մեզ 

հետ զրույցում ասաց․ «Հրապարակման հիման վրա ոստիկանության Կումայրի բաժնում կազմված 

փաստաթղթերը ուղարկվել են նախաքննական մարմին՝ քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար»։ 

Գյումրու համայնքապետի մամլո խոսնակ Սոնա Առաքելյանն էլ մեզ տեղեկացրեց, որ թեև ձիու 

շահագործումը դադարեցնելը քաղաքապետարանի գործառույթը չէ, այդուհանդերձ քաղաքապետարանի 

մի քանի պաշտոնյաներ զանգահարել են կառապանին, որի անունը Արտուշ է, խնդրել, հորդորել ու նաև 

պահանջել են ՝ անհապաղ դադարեցնել կենդանուն այդ վիճակում շահագործելը։ Կառապանը 

պարզաբանել է, որ կենդանին իր սեփականությունն է, ունի անասնաբույժի համապատասխան 

https://www.aravot.am/2022/11/08/1303251/
https://www.aravot.am/2022/11/08/1303251/


թույլտվություն, սակայն միաժամանակ փոխանցել է, որ կենդանուն դադարել է շահագործել։ Մենք 

եղանք Գյումրու կենտրոնական այն փողոցներում, որտեղ սովորաբար կանգնեցնում են ֆայտոնները։ 

Սպիտակ ձիով ֆայտոնն իրոք չկար։ Կառապանին տեսնել չհաջողվեց, սակայն ճշտեցինք, որ նա 

ոստիկանությանը տված բացատրությունում նշել է՝ ձիու թամբը նոր է, հենց այդ պատճառով էլ 

կենդանու վրա վերք է բացվել։ Ի դեպ, Գյումրու նախկին փոխքաղաքապետ, այժմյան ԱԺ պատգամավոր 

Դավիթ Առուշանյանը այս հարցով դիմել է Գյումրու թափառող կենդանիների ստերջացման կենտրոնի 

անասնաբույժին, որը պարզաբանել է, թե դատելով նկարներից՝ կենդանու մոտ մեխանիկական 

վնասվածք է, որից բաց վերք է առաջացել, և այն ամենայն հավանականությամբ վրայի սանձից է․ որն 

անդադար շփվում է մաշկի հետ ու վերք է առաջացրել։ Նունե ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/07/1303030/ 

 

Կառավարության որոշմամբ առաջիկայում նախատեսվում է լուծել աղետի գոտու բնակավայրերի խնդիրը  

Նոյեմբեր 05,2022  

Ընդունվել է աղետի գոտու բնակավայրերի պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնական շինություններից 

ազատելու կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումը. «2023-27 թ.թ.-ին նախատեսվում է 

ամբողջապես լուծել այդ հարցը։ Իսկ ի՞նչ քայլեր են նախատեսում դրանք։ Դրանք նախատեսված են` 

ըստ տնակում բնակվողների այնտեղ հայտնվելու պատճառից։ Ի դեպ, ուզում եմ նշել, որ Վանաձորում 

երկրաշարժի հետեւանքով անօթեւան մնացած ընտանիք չկա, որ բնակարան չի ստացել, ի 

տարբերություն այլ համայնքների։ Սակայն, արդեն այլ պատճառներով` սոցիալական խնդիրներից 

ելնելով, կամ ներքին միգրացիայի հետեւանքով։ Կան նաեւ, որ ԽՍՀՄ-ի ժամանակ հերթագրվել են, որ 

բնակարան ստանան, սակայն չեն հասցրել ստանալ եւ երկրաշարժից հետո հայտնվել են տնակային 

ավաններում»,- լրագրողների հետ զրույցում ասաց Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն 

Աբովյանը։ Ամբողջությամբ քարտեզագրվել եւ ամփոփվել են բոլոր համայնքների ժամանակավոր 

կացարաններում եւ կառույցներում բնակվող ընտանիքները։ Արդյունքում` ստեղծվել է ամփոփ 

փաստաթուղթ. «Այս բոլոր ընտանիքների համար կրիտերիաներ են սահմանված այս կառավարության 

որոշումով` կախված ընտանիքի կազմից բազմազավակ է, թե ոչ, կախված սոցիալական վիճակից, 

կապված նաեւ նրանից մասնակցել են պատերազմական գործողություններին թե ոչ։ Կառավարությունը 

սահմանել է հերթականություն` փոխհատուցում տրամադրելու համար»,- ասաց Սուրեն Աբովյանը, 

միաժամանակ նշելով, որ փոխհատուցում կստանան բացառապես այն ընտանիքները, որոնք 

կհամապատասխանեն այս չափանիշներին. «Որովհետեւ ունենք դեպքեր, որ քաղաքացին տունը ստացել 

է, չի ձեւակերպել, տնակը չի հանձնել։ Գյումրիում են այդպիսի դեպքերը շատ։ Այսպիսով, առաջացել է 

տնակային ավանը։ Հիմա արդեն այս կառավարության որոշումով իմպերատիվ ձեւով այդ հարցը 

կկարգավորվի։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/05/1302739/ 

 

Արփի լճի տարածքում հայտնված «շրջիկ» արջի արկածները՝ վարսակի դաշտերում  

Նոյեմբեր 04,2022  

«Արփի լիճ ազգային պարկի» տնօրեն Մուշեղ Մուրադյանն Aravot.am-ի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ 

պարկի տարածքում այս տարվա աշնանը երկու արջի են ֆիքսել․ մեկն այսպես ասածի «շրջիկ» է։ Այն, 

ըստ Մուշեղ Մուրադյանի, շրջում է ուղեկալներում, գնում է Վրաստան, այնուհետ վերադառնում « Արփի 

լիճ ազգային պարկի» տարածք, երբեմն նաև Թուրքիա է այցելում։ Այն գորշ արջ է, որը հայտնվել է 

տարածքում ու սկսել է սնվել վարսակով։ Մուշեղ Մուրադյանի ասելով, այդ տեղանքի բնակավայրերի 

ցանքատարածություններում վարսակը գերակշիռ մաս է կազմում, իսկ վարսակն արջի համար հյութալի 

է, ախորժալի։ «Որ եղանակին որտեղ իրեն հեշտ է լինում սնունդ հայթայթելն , այդ երկրում էլ լինում է։ 

Մեր տարածքի բնակիչները և մեր տեղամասի տեսուչները «շրջիկ արջ» են դրել անունը, որովհետև 
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շրջայց է կատարում ողջ տարածաշրջանում և մի հետաքրքիր տեսարան էին ֆիքսել։ Տեսուչը հեռախոսը 

գրպանից չէր հանել և չէր նկարել՝ մտածելով, որ արջը հնարավոր է արագ հեռանա։ Տեսել էին, թե 

ինչպես արջը՝ նստած հանդում, վարսակի խուրձը բռնած, երկու ձեռքով փունջ արած, ճաշակել է մեր 

բնակիչների հանդերի վարսակը, կարծես մեծ բրդուճ արած լինի։ Շատ գեղեցիկ տեսարան է եղել, 

չգիտեմ՝ ինչպես կարողացա նկարագրել, բայց մեր տեսուչը մի կես ժամ նկարագրում էր այդ տեսարանը։ 

Կարծես անվերջ տեսարան լիներ արջի սնունդ հայթայթելը»,-պատմեց Մուշեղ Մուրադյանը։ «Արփի լիճ 

ազգային պարկի» արագ արձագանքման խմբի տեսուչ Ղազարոս Ղազարյանն էլ ասաց, որ շրջիկ արջին 

տեսնում են նաև խորը աշնանը, երբ սովորաբար արջերը որջ են մտնում։ Այդ արջը մեծ վնասներ է 

հասցրել Ամասիայի տարածքի բնակիչների մեղուներին։ «Կենդանին, երբ անվտանգ է զգում, սովորում է 

մարդուն, մարդկայն բնակավայրին, ինքն արդեն հեշտ կեր հայթայթելու միջոց է գտնում», -ասում է 

Ղազարոս Ղազարյանը։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/04/1302616/ 

 

Եվրոպական երկրներից Ախուրյանի կիրճ՝ հատուկ սեւ արագիլ տեսնելու համար  

Նոյեմբեր 07,2022 22:23 748 «Արփի լիճ ազգային պարկի» տնօրեն Մուշեղ Մուրադյանն Aravot.am-ի հետ 

զրույցում ասաց, որ սև արագիլների թիվը հասել է 14-ի, դրանք հիմնականում «Արփի լիճ ազգային 

պարկի» Ախուրյանի կիրճի հատվածում են։ Մեր զրուցակիցը նաև հավաստիացրեց, որ եվրոպական մի 

քանի երկրներից՝ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից և Իտալիայից զբոսաշրջիկները հատուկ գալիս են 

Ախուրյանի կիրճ՝ սև արագիլներին տեսնելու համար։ Նրանք «Արփի լիճ ազգային պարկի» տարածքից 

հեռանում են ՝ վերստին վերադառնալու ցանկությամբ։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/07/1303074/ 

 

 

Ամասիայում գայլի բացառիկ տեսակ է հայտնվել․ հոշոտում են անգամ տնային շներին  

Նոյեմբեր 03,2022  

 «Արփի լիճ ազգային պարկի» տնօրեն Մուշեղ Մուրադյանն Aravot.am-ի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ 

տարածքում գայլերը շատացել են։ Վերջիններս մեծ վնասներ են պատճառել Շաղիկ գյուղի բնակիչներին՝ 

հոշոտելով 40 գլուխ անասունների։ Մեր զրուցակիցը նաև ասաց, որ «Արփի լճի ազգային պարկի» 

աշխատակիցները ֆիքսել են 4 կապտավուն և մեկ սև գայլերի։ «Տեղի բնակիչներն ու մեր 

աշխատակիցները փաստում են, որ սև գայլ մեր տարածքում երբևէ չեն տեսել։ Տվյալ ցեղատեսակը 

նորություն է մեր համար»,-ասաց Մուշեղ Մուրադյանը։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/03/1302402/ 

 

Խիստ պատահականորեն շփոթվել և հիմնանորոգել են հենց այն փողոցը, որտեղ տեղացի պաշտոնյաներ 

են ապրում. Փաշինյան  

Նոյեմբեր 03,2022  

ՀՀ կառավարության նիստում, ներկայացնելով կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը՝ ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ նախկինում դեպք են արձանագրել, երբ հրապարակվել է 

սուբվենցիոն ծրագրի համար գումար հատկացնելու մասին, հետո պարզվել է, որ ոչ թե այդ փողոցն է 

հիմնանորոգվել, այլ մի քիչ այս կողմ գտնվող փողոցը: Նրա խոսքով, խիստ պատահականորեն բյուջեով 

հատկացված գումարներով շփոթվել և հիմնանորոգել են հենց այն փողոցը, որտեղ տեղացի 

պաշտոնյաներ են ապրում: Նա տեղեկացրեց, որ Պետական վերահսկողության ծառայությունը այդ 

թեմայով ուսումնասիրություն է արել: ՊՎԾ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանն այդ կապակցությամբ 

պարզաբանեց. «Պարզեցինք, որ Շիրակի մարզի Սարատակ համայնքում փաստաթղթերը կազմվել են 5-

րդ փողոցի անվամբ, սակայն փաստացի հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվել են 4-րդ 
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փողոցում: Ձեր հանձնարարությամբ՝ ՏԿԵ նախարարությանը և Շիրակի մարզպետարանին 

առաջարկություն ներկայացվեց ՊՎԾ-ից՝ իրականացնելու ծառայողական քննություն և առերևույթ 

հանցակազմ պարունակող փաստերի դեպքում դրանք փոխանցել իրավապահ մարմիններին: Շիրակի 

մարզպետից ստացանք համապատասխան գրություն, որ ծառայողական քննության ընթացքում վեր 

հառնված առերևույթ իրավահղկումների փաստերով կասեցվել է և փաստաթղթերը փոխանցվել են 

գլխավոր դատախազություն և ՏԿՆ մասով դեռ սպասում ենք պատասխանի»: Լուսինե ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/03/1302185/ 

 

Արփի լճից որսացել են ամենամեծ քաշով սազանը 

 Նոյեմբեր 02,2022  

 «Արփի լիճ ազգային պարկի» տնօրեն Մուշեղ Մուրադյանն Aravot-ի հետ զրույցում պատմեց, որ Արփի 

լճից այս ամռանը որսացել են ամենամեծ քաշով սազանը։ «Թե՛ այցելուները, և թե՛ սիրողական 

ձկնորսները պարտադիր գրանցվում են «Արփի լիճ» ազգային պարկում, մշտադիտարկում ենք անում։ 

Մեր աշխատակիցները միշտ մոտենում են նրանց, զրուցում, տեսնում ՝ինչ քանակի ու ինչ 

ձկնատեսակներ են որսացել։ Այս տարի գրանցվեց մեզ համար զարմանալի դեպք․ սազան կամ ծածան 

տեսակի ձկի քաշը մոտ 11 կիլոգրամ էր։ Չենք հիշում, որ երբևէ նման քաշի սազան որսած լինեին Արփի 

լճից», -ասաց Մուշեղ Մուրադյանը։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/02/1302091/ 

 

 

Գյումրիում բժշկի են սպառնացել․ այս հարցով զբաղվում է քննչական վարչությունը  

Հոկտեմբեր 31,2022  

 Aravot.am-ի տեղեկություններով, հոկտեմբերի 24-ին տհաճ միջադեպ է գրանցվել «Գյումրու Մոր և 

մանկան» ավստրիական հիվանդանոցում։ Հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ 

Աշիկ Դալիբալդյանը դիմել է ոստիկանության Կումայրի բաժին՝ տեղեկացնելով, որ հոկտեմբերի 24-ին, 

ժամը 17.30-ի սահմաններում «ցնցումներով» իրենց մոտ են բերել Հ․Մ․-ին, որին հիվանդանոցի 

ընդունարանում ցուցաբերվել է բուժօգնություն։ Դրանից հետո վիրահատման սպասասրահ են եկել 

երեխայի մայրը և երկու հարազատները, մոտեցել իրեն ու սպառնալիքներ հնչեցրել։ Մայրը, ըստ 

հաղորդման, բռնելով բժշկի օձիքից՝ ասել է՝ պետք է ծնկի գա իր երեխայի դեմ, իսկ հորեղբայրը սեռական 

բնույթի հայհոյանքներ և սպառնալիքներ է հնչեցրել իր հասցեին: Բժշկի բողոքը քննվում է քննչական 

վարչությունում: Հիվանդանոցի տնօրենի ժ/պ Հովհաննես Վարձելյանը մեզ հետ զրուցում ասաց, որ 

տվյալ միջադեպը տեղի է ունեցել ուշ երեկոյան։ Ինքն ուսումնասիրել է փաստաթղթերը․ երեխան 

«Գյումրու Մոր և մանկան» ավստրիական հիվանդանոցում վիրահատվել է դեռևս 8 տարի առաջ՝ 2014 

թվականին, հեռացրել են նրա նշիկները։ Հովհաննես Վարձելյանի ասելով՝ երեխայի մոտ 

հետվիրահատական խնդիրներ են առաջացել, այն քննել են իրավապահները, դատաբժշկական 

փորձաքննություն է նշանակվել, դատարանում լսվել է, բժշկի մեղավորությունը չի հաստատվել։ Տնօրենի 

ժ/պ-ն պատմեց, որ ինքը ընդունել է հիվանդատերերին, քաղաքակիրթ զրույց է ընթացել՝ փոխըմռնմամբ, 

փաստաթղթերի վկայակոչմամբ, որից հետո նրանք հեռացել են։ Սակայն իր՝ աշխատավայրից 

հեռանալուց հետո նորից եկել են ու միջադեպ հրահրել։ Ըստ Հովհաննես Վարձելյանի, եթե անգամ 

վրդովված են, հարցի լուծման նման եղանակն անընդունելի է։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/10/31/1301568/ 

Asparez.am 

Գյումրիում ապօրինի շինությունը քանդել են․ տեղադրել են Տիգրան Մեծի քանդակը 
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 2022 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին Գյումրի համայնքի «Քաղաքացիական պայմանագիր» 
խմբակցության ավագանու անդամ Երվանդ Խանամիրյանը քաղաքի բանուկ հատվածում՝ Տիգրան 
Մեծի եւ Լ․Մադոյան փողոցների խաչմերուկում իրականացնում էր ապօրինի շինարարություն, կամ, 
ինչպես տարածված է ասել, կառուցապատում՝ առանց Գյումրի համայնքի ղեկավարի թույլտվության։ 

Գյումրու համայնքապետարանը ավագանու անդամի շինարարության ընթացքը որակեց ապօրինի 
լրատվամիջոցների անդրադարձից եւ հասարակական հնչողությունից հետո։ 
Համայնքապետարանի այս արձագանքից հետո ավագանու անդամը կասեցրեց մեկնարկած ապօրինի 
շինարարական աշխատանքները եւ քանդեց նոր կառուցված պատերը՝ թողնելով բետոնյա հարթակը։ 
Մեկ-մեկուկես ամիս անց, սակայն, նույն այս հատվածում մեկնարկել են շինարարական 
աշխատանքներ։ Նախ սկզբում աստիճաններ կառուցեցին բետոնյա հարթակին կից, հարթակի 
բարձրությունն ավելացրեցին, ապա տեղադրվեց Տիգրան Մեծի քանդակը։ 

Տարածքում աշխատող բանվոր-վարպետները հստակ պատասխան չունեն, թե ով է այս 
շինարարությունը մեկնարկել, երբ են ավարտելու եւ ով է քանդակի հեղինակը։ «Մենք մե բան գիտենք, 
որ պտի աշխատինք էնքան, ինչքան եղանակները թույլ կուտան, իսկ տարածքը պիտի դառնա 
պուրակ»,-ասում են նրանք։ 

Գյումրի համայնքի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ավագանու անդամ Երվանդ 
Խանամիրյանն «Ասպարեզի» հետ զրույցում ասում է, որ շինարարությունն ընթանում է իր 
նախաձեռնությամբ, մյուս հարցերի պատասխանները ստանալու համար ավագանու անդամն 
առաջարկում է դիմել Գյումրու համայնքապետարան։ 

Գյումրու համայնքապետարանն այսօր «Ասպարեզին» գրավոր տեղեկացրել է, որ նշված հատվածի 
հողամասը եւ հարթակը համայնքային սեփականություն են եւ իրականացվում է բարեկարգման 
աշխատանք։ Համաձայն ՀՀ կառավարության 596-Ն որոշման՝ նման տեսակի բարեկարգման 
աշխատանքների համար շինարարության թույլտվություն չի պահանջվում։ 

 

Ինչպես համայնքապետարանն է տեղեկացրել, բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվում են 
բարերարի եւ «Գյումրու կոմունալ ծառայություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի կողմից․ 
համայնքի կողմից ֆինանսական հատկացում չկա։ 

«Տիգրան Մեծի քանդակի հեղինակը երջանկահիշատակ քանդակագործ Գեւորգ Գեւորգյանն է։ Այս 
քանդակը պատվիրվել է 2010 թվականին, որեւիցե տեղ չի տեղադրվել։ Այդ քանդակը տեղադրվելու է 
Տիգրան Մեծ փողոցում»,-ասված է Գյումրու համայնքապետարանի պատասխան գրությունում։ 

Անի Մկրտչյան 

 

Շիրակի մարզպետարանը Գյումրու համայնքապետարանում արձանագրել է խախտումներ 
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 Կազմվել է արձանագրություն, սահմանվել խախտումների վերացման ժամանակացույց 

Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ի 493-Ա 
որոշմամբ Գյումրի համայնքի սեփական տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական 
լիազորությունների իրականացման նկատմամբ հսկողություն է իրականացվել: Իրավական 
հսկողության իրականացման գործընթացում ձեւավորված աշխատանքային խումբը (խումբը 
ղեկավարել է մարզպետի տեղակալ Կարեն Մանուկյանը) ղեկավարվել է ՀՀ տարածքային 
կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 9-ի 03-Ն հրամանով 
հաստատված տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների 
իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության հարցաշարով: 
Այսօր Գյումրի համայնքի ավագանին որոշեց ընդունել ի գիտություն Գյումրի համայնքի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ 2022 
թվականի սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 05-ն իրականացված իրավական հսկողության արդյունքում 
կազմված 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ ԻՀ 04 արձանագրությունն ու հավելվածը: 

Միաժամանակ Ավագանին որոշեց արձանագրության  քննարկման արդյունքում հանձնարարել Գյումրի 
համայնքի ղեկավարին՝ ձեռնարկել քայլեր արձանագրված բացթողումների և թերությունների 
հնարավորինս արագ վերացման ուղղությամբ: 

Շիրակի մարզպետարանն արձանագրությամբ նաեւ տեղեկացրել է Գյումրի համայնքի ղեկավարին` 
խախտումների վերացման առաջարկությունները նշված ժամկետում չկատարելու դեպքում այն 
կբողոքարկվի դատական կարգով` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: 

Ըստ կազմված արձանագրության` իրավական հսկողության արդյունքների ու իրավական 
հսկողությունն իրականացնող պաշտոնատար անձանց գործողությունների վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի կողմից առարկություններ չեն արձանագրվել: 

Արձանագրության հավելվածի համաձայն` մարզպետարանի աշխատանքային խումբն արձանագրել է, 
որ Գյումրու համայնքապետարանը չի ապահովել  «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը, համաձայն որի՝ համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունն ավագանու նիստում քննարկվում և հաստատվում է 
ավագանու անդամի (անդամների) կամ աուդիտորական մասնագիտացված կազմակերպության 
եզրակացության առկայությամբ մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 20-ը: 

Մարզպետարանն այս խախտման մասով համայնքի ղեկավարին առաջարկել է հետայսու համայնքի 
բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունները ավագանու նիստում քննարկել և հաստատել 
ավագանու անդամի (անդամների) կամ աուդիտորական մասնագիտացված կազմակերպության 
եզրակացության առկայությամբ մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 20-ը: 

Մարզպետարանն իրավական հսկողության ընթացքում նաեւ բացահայտել է, որ 
համայնքապետարանում չի պահպանվել  «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 
մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 9-րդ մասի  գ) կետի պահանջը, համաձայն որի համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը  ներառում է տեղեկություններ հաշվետու տարում բյուջեի 
պարտքերի և դրանց սպասարկման վերաբերյալ: Այս մասով էլ մարզպետարաննառաջարկել է 
հետայսու համայնքի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մեջ ներառել տեղեկություններ  
հաշվետու տարում բյուջեի պարտքերի և դրանց սպասարկման վերաբերյալ: 

Ըստ կազմված արձանագրության` համայնքապետարանում չի ապահովվել նաեւ «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ա) կետի 
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պահանջը, համաձայն որի՝ բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների և բյուջետային ելքերի 
նախահաշիվները կազմելու հիմնավորվածության ստուգումը՝ իրականացվում է իր անդամի 
(անդամների) և (կամ) աուդիտորական մասնագիտացված կազմակերպության միջոցով։ 

Մարզպետարանն առաջարկել է հետայսու բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների և բյուջետային 
ելքերի նախահաշիվները կազմելու հիմնավորվածության ստուգումը իրականացնել իր անդամի 
(անդամների) և (կամ) աուդիտորական մասնագիտացված կազմակերպության միջոցով։ 

Մարզպետարանի կազմած արձանագրությունը, հավելվածը հրապարակֆված են ավագանու նիստի օրակարգի 1-

ին հարցում 
Անի Մկրտչյան 
 

Խնդրում ենք ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ․Շիրակի մարզի փաստաբանների կոչը 
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ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ 

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ 

 Հարգելի′ պարոնայք, 

Որպես ՀՀ Շիրակի մարզի բնակչությանը սպասարկող իրավական ոլորտի մասնագետներ, հայտնում ենք մեր 

անհանգստությունն ու վրդովմունքը տեղի ունցող իրադարձություններին։ Վերջին շրջանում Շիրակի մարզի 

առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, և ոչ միայն Վարչական դատարանում դատ-

ավորների իրար հաջորդող փոփոխություններ են տեղի ունենում, ինչը հանգեցնում է արդարադատության 

խաթարման, պատշաճ ժամկետներում գործերի ողջամիտ քննության սկզբունքների խախտման։ 

Դատավորներից շատերը նշանակվելով մարզում սեղմ ժամկետներում, նախագահելով հեռանում են՝ անձանց 

գործերը թողնելով այլ հերթերի։ Տեղի ունեցող երևույթն արատավորում է դատական պաշտպանության 

իրավունքը, քանզի անձը մեծ հույսով դիմելով դատարան, ակնկալում է ողջամիտ ժամկետում գործի 

քննություն, բայց դատավորների իրար հաջորդող տեղափոխումների արդյունքում գործերն անընդհատ 

վերաբաշխվում են ու վերաբաշխվում։ Շատ գործերով դեռևս բուն դատավարական պրոցեսներ չեն ընթանում 

դատավորների՝ Երևան քաղաք տեղափոխման արդյունքում։ 

Փաստացի ստացվեց այնպես, որ մի դեպքում խոսքը վարչական գործերի մասին էր, մակագրվեց Երևանի 

նստավայրի դատավորներին՝ Շիրակի մարզի բնակչության համար հավելյալ ծախսեր ի հայտ բերելով։ Իսկ 

մյուս դեպքում էլ ՇՄ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի և′ քաղաքացիական, և′ 

քրեական դատարաններում դատավորները հերթափոխով տեղափոխվեցին Երևան՝՝ թողնելով իրենց հետևից 

կուտակված գործեր։ 

Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում այս խնդրին։ Քանզի դատավորների նշանակվելով և երկու-երեք ամիս 

հետո տեղափոխմամբ արդարադատական համակարգը կաղում է, և դատական պաշտպանությունն անձանց 

համար ոչ թե ենթադրում է ողջամիտ ժամկետում գործի քննություն, այլ՝ գործի սառեցում դատարանում։ 
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Խնդրում ենք ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, քանզի կատարվող իրադարձությունների ֆոնի վրա 

տուժում է և′ քաղաքացին, և′ փաստաբանական գործունեությունը, և′ արդարադատության նկատմամբ 

քաղաքացիների վերաբերմունքը։ 

 Հարգանքով՝ ՀՀ ՇՄ փաստաբաններ 

 

Կանանց ներկայացվածությունը քաղաքական կյանքում․ փորձագետի դիտարկումներ 
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 «Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց մասնակցության ընդլայնումը՝ համայնքների 
զարգացման գրավական». այս թեմայով OxYGen հիմնադրամը ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ 
իրականացնում է մարզային ֆորումների շարք, որոնց միջոցով ներկայացվում է պետական 
քաղաքականության դերը ԶԼՄ-ներում, կնոջ ոչ կարծրատիպային կերպարի ձևավորման գործում: 
Երկխոսության հերթական հանդիպումը Շիրակի մարզում էր, որի ընթացքում «Կանայք 
քաղաքականության, պետական կառավարման և քաղաքացիական հասարակության մեջ» ծրագրի 
փորձագետները հանդիպեցին մարզի համայնքների ավագանիների և ԶԼՄ ներկայացուցիչներիր հետ: 

«Կանանց վերլուծական-տեղեկատվական ցանց» հասարակական կազմակերպության նախագահ, 
լրագրող, փորձագետ Թամարա Հովնաթանյանը ներկաներին ներկայացրեց իրենց կատարած 
մշտադիտարկումների արդյունքները, հնչեցին փորձագիտական գնահատականներ: 

Ծրագրի ղեկավարներն այն համոզմունքին են, որ կանանց ոչ կարծրատիպային իմիջի՝ կերպարի 
ձևավորումը ԶԼՄ-ներում շատ կարևոր է, այն կանանց հզորացման կարևոր գործոն է: 

Երկխոսության այս հանդիպումները նպատակ ունեն վեր հանել ՀՀ մարզերի տարբեր համայնքներում 
առկա մարտահրավերները քաղաքացիների մասնակցության, որոշումների կայացման մակարդակների 
և կանանց հզորացման շրջանակներում։ 

Թամարա Հովնաթանյանի դիտարկմամբ, կանայք իրենց ակտիվությանը համարժեք չեն ներկայանում 
լրատվամիջոցներով: Հայաստանում կատարված մշտադիտարկումների համաձայն, կանանց 
տեսանելիությունը ԶԼՄ-ներում 2011 թվականին 11 տոկոս է եղել, 2014 թվականին՝ 14 տոկոս, իսկ 2019 
թվականին՝ 19 տոկոս: Սա նշանակում է, որ պատահականության սկզբունքով ցանկացած օրվա 
լրատվական հաղորդում է ընտրվել և դրանում համեմատել են, թե քանի կին խոսնակ, փորձագետ է 
մասնակցում: Պարզվել է, որ ԶԼՄ-ներում երևացող կին փորձագետների թիվը 8 տարում ընդամենը 8 
տոկոսով է աճել, ինչը, ըստ Թամարա Հովնաթանյանի, բավականին համեստ աճ է, որն իրականում չի 
համապատասխանում կանանց ակտիվությանը: 

Կնոջ իմիջը հայկական սերիալներում, ըստ փորձագետների, ավելի շատ զոհի կերպար է հիշեցնում: Սա 
է ցույց տվել մշտադիտարկումը: Դիտարկել է ամբողջ դաշտը՝ սերիալներ, լրատվական հաղորդումներ, 
գովազդներ. հեռուստատեսություն և կայքեր: 

«Լրատվական կայքերում կանանց ներկայացվածությունը 20 տոկոս է, ավելի շատ շոու-բիզնեսում են, 
տղամարդկանց ներկայացվածությունը 7 անգամ գերազանցում է կանանց ներկայությանը»,-ասում է 
փորձագետը: 

https://asparez.am/kanayq-kyanq-hy/
https://asparez.am/wp-content/uploads/2022/11/%D5%AF%D5%AB%D5%B6.jpg


Ընտրական գործընթացների ժամանակ կին թեկնածուների տեսանելիություն, ըստ Թամարա 
Հովնաթանյանի, շատ ավելի ցածր է, քան ընտրացուցակներում: Պասիվությունը մեծ է ավագանու կին 
անդամների մոտ: Սա փաստեց նաև նրանց ներկայացվածությունը երեկվա քննարկմանը: Հրավիրվել 
էին մարզի բոլոր խոշորացված համայնքների ավագանու կին անդամները, բայց միայն 3-ն էին 
ներկայացել հանդիպմանը: Գյումրու ավագանու կին անդամներից ոչ մեկը քննարկմանը չէր 
մասնակցում, պատճառաբանել էին, թե զբաղված են: 

Ներկաներից ոմանք նշեցին, որ Գյումրու ավագանու կին անդամները նաև ճանաչելիության խնդիր 
ունեն, դա այն պատճառով է, որ աշխատանքում շատ պասիվ են: 

Թամարա Հովնաթանյանի դիտարկմամբ, կուսակցությունների ղեկավար կազմերում, որոնք 
քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն ունեցողներն են, կանայք ընդգրկված չեն: Իսկ 
ավագանիներում կանանց 30 տոկոսանոց ընդգրկվածությունը, ըստ նրա, միանգամից եղավ, դրա 
համար էլ այդքան պատրաստված կին ավագանիներ չունեցանք: «Հակառակ դրա, ԱԺ-ում կանանց 
ներգրավվածությունը հիմա 35 տոկոս է, ինչին հասել ենք աստիճանաբար, տարիների արդյունքում»: 

Ավագանիների դեպքում, ըստ բանախոսի, կարևոր է նաև, թե աշխատանքը վարձատրվո՞ղ է, թե՞ ոչ: 
Ավագանու շատ կին անդամներ մտածում են՝ եթե վարձատրություն չկա, ապա չեն համաձայնում 
առաջադրվել: Հատկապես խոշորացված համայնքների դեպքում խնդիրն արդիական է, քանի որ մի 
բնակավայրից մյուսը տեղափոխվելը ծախսեր է պահանջում: 

Կանանց առաջնորդության ձևավորման համար, փորձագետի գնահատմամբ, պետք է միջոցներ 
ձեռնարկվեն: 

Մշտադիտարկման արդյունքների համաձայն՝ կին թեկնածուների լուսաբանման և նախընտրական 
քարոզարշավներում նրանց մասնակցության համեմատությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ոչ 
միայն լրագրողներն իրենց հեղինակած նյութերում, այլև քաղաքական ուժերն իրենց նախընտրական 
քարոզչության շրջանակում կին թեկնածուներին պատշաճ ուշադրություն և ժամանակ չեն 
տրամադրել: 

Ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերը մտահոգված չեն իրենց ընտրական ցուցակներում 
ներգրավված կանանց հանրային լայն տեսանելիության ապահովման հարցով: 

Ըստ դիտարկման արդյունքների՝ 2021 թվականի ԱԺ ընտրություններին մասնակցած 25 քաղաքական 
ուժից 12-ի տեսահոլովակներում կանայք ընդհանրապես չեն եղել, այնինչ, պահանջ էր, որ 
ընտրացուցակներում ընդգրկված թեկնածուների 30 տոկոսը լինեն կանայք: Առցանց լրատվական 
կայքերում տեղադրված նախընտրական հանդիպումների 500 տեսագրություններից 471-ում կանայք 
ընդհանրապես չեն խոսել: Այս հարցում,ըստ բանախոսի, առաջին հերթին անելիք ունեն քաղաքական 
կուսակցությունները: 

Դիտարկումները հերթական անգամ հաստատել են, որ գաղափարական ընտրություններ ՏԻՄ 
համակարգում չկան, քվեարկությունները տարվում են հին սկզբունքով՝ խնամի, ծանոթ, բարեկամ: Եվ 
մասնագետների կարծիքով՝ կանանց հզորացնելով ու առաջնորդելով մենք նպաստելու ենք ամբողջ 
քաղաքական դաշտի բարելավմանը: 

Կարինե Կազարովա 

 

Ո՞ր անօթեւանները կապահովվեն բնակարանով․ ցուցակը կճշգրտվի 2 ամսում 
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 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Գյումրու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կայացել էր 
Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված ՀՀ կառավարության արտագնա նիստ։ 

Այդ նիստում ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ՀՀ կառավարության անդամները, 
Գյումրու քաղաքապետարանը քննարկել էին Աղետի գոտու անօթեւանության հիմնախնդիրը: 
Ն.Փաշինյանն առաջարկել էր մեկ շաբաթում ձեւավորել աշխատանքային խումբ, այնուհետ մշակել 
ռազմավարական պլան, որտեղ հստակ նշվելու էր, թե Աղետի գոտում քանի անօթեւան ընտանիք կա եւ 
ինչպես է լուծվելու նրանց բնակարանային հարցը: 

Այս նիստից հետո Գյումրու անօթեւանների մի մասը Ն․Փաշինյանին եւ կառավարության որոշ 
անդամների նամակներ էին հանձնել, որտեղ մանրամասն նկարագրել էին բնակարանային իրենց 
խնդիրներն ու անօթեւանության կարգավիճակ ունենալ-չունենալու հանգամանքները։ Ամեն դեպքում, 
անօթեւանները հավատում էին, որ իրենց բնականային խնդիրը լուծվելու է։ 

2019-ին Աղետի գոտում՝ Շիրակ, Լոռի, Արագածոտ մարզերում ձեւավորված աշխատանքային խմբերը 
հաշվառել են 7200 ոչ հիմնական շինություն, որից 3530-ը՝ Շիրակում, 353-ը՝ Լոռիում, 158-ը՝ 
Արագածոտնում։ 

Այս հաշվառման գործընթացի ավարտից հետո կատարվել է ոչ հիմնական/ժամանակավոր 
կացարաններում բնակվող քաղաքացիների կարիքների գնահատում, խնդիրների լուծման ուղիներ 
մատնանշվել են, իսկ ավելի ուշ՝ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ՀՀ գործադիր մարմնի որոշմամբ 
հաստատվել է Աղետի գոտու բնակավայրերի (Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն) պետական եւ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ 
հիմնական շինություններից ազատելու կարգը։ 

Կարգը՝ այստեղ 
Հաստատված կարգով նախատեսված գործընթացի իրականացման համար ելակետային են 
հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 361-Ն 
որոշման և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1658-Ա 
որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի գործունեության շրջա�նակներում փաստագրված ոչ 
հիմնական շինությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի կողմից 
2021 թվականին իրականացված օդալուսանկարահանման տվյալների հետ համադրված 
քարտեզագրական նյութերը և աղյուսակային նյութերը, որոնք ենթակա են ճշտման ոչ հիմնական 
շինությունների և դրանցում բնակվող ընտանիքներին վերաբերող փաստաթղթային փաթեթ�ները 
համայնքների կողմից ուսումնասիրության արդյունքում։ Աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ 
կառուցված ոչ հիմնական շինություններից ազատելու գործընթացի ժամանակ բնակության 
նպատակով օգտագործվող ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների բնակարանային 
պայմանների բարելավման մասով ցուցաբերվում է պետական աջակցության տարբերակված 
մոտեցում՝ կախված տվյալ ընտանիքի՝ ոչ հիմնական շինությունում բնակվողի կարգավիճակում 
հայտնվելու հիմքերից։ 

Այս գործընթացն արդեն իսկ սկսվել է եւ ավարտվելու է ոչ ուշ, քան 2027 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ 
Ինչպես հրապարակված է նշված որոշման մեջ, սույն որոշման համաձայն առաջարկվող աջակցություն 
ստանալու հնարավորությունից հրաժարված կամ աջակցություն ստանալու հնարավորություն 
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ստացած, սակայն այդ հնարավորությունը սույն որոշմամբ նախատեսված կարգով և ժամկետներում 
չիրացրած ընտանիքների մասով սույն որոշմամբ նախատեսված աջակցության տրամադրման 
պարտավորությունը համարվում է դադարեցված, իսկ այդ ընտանիքների կողմից զբաղեցված ոչ 
հիմնական շինությունները ենթակա են քանդման սույն որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ կետի 
համաձայն, աջակցությունից հրաժարվելու կամ աջակցություն ստանալու հնարավորությունն իրացված 
չլինելու փաստը հայտնի դառնալուց հետո մեկամսյա ժամկետում: 

Այս ու այլ հարցերի շուրջ այսօր քննարկում է կայացել Երկխոսության մեդիա կենտրոնում։ Տեսանյութը՝ 
այստեղ 
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ Լեւոն Բարսեղյանն համոզված է՝ 
կառավարության այս կարգը չի լուծում անօթեւանության խնդիրը, այն կարգավորում է միայն ՀՀ երեք՝ 
Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն մարզերում համայնքապատկան, պետական հողամասերի վրա գտնվող 
ժամանակավոր կառույցների բնակիչների հարցը։ 

«4 տարիների ընթացքում պարբերաբար ասվում է՝ ահա անօթեւանության հարցը լուծվելու է։ 
Անօթեւանների խումբն անհամեմատ մեծ, անորոշ խումբ է, հազարավոր բնակավայրերում ապրում են 
գյումրեցի անօթեւաններ, դրանց մի մասը Գյումրիում չի ապրել երկրաշարժից հետո, տարհանվել է։ Իսկ 
այս ծրագիրն անօթեւանության խնդիրը չի լուծում, այս ծրագիրը լուծում է 3 մարզերում 
համայնքապատկան, պետական հողերի վրա գտնվող ժամանակավոր տնակների մարդկանց 

խնդիրները»,-ասում է Լ․Բարսեղյանը։ 

Իրավապաշտպան, Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի 
Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանը կարծում է, որ այս որոշումը հակասում է ՀՀ 
սահմանադրության 1-ին հոդվածին։ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավական, 
ժողովրդավարական, ինքնիշխան, սոցիալական պետություն հանդիսացող ՀՀ-ը յուրաքանաչյուր 
ընտանիքի յուրաքանաչյուր քաղաքացու խնդիրները պիտի կարողանա լուծել, հետո նոր կտրուկ 
միջոցներ ձեռնարկի։ 

Մինչեւ 2023 թվականի փետրվարի 1-ը թվարկված երեք մարզերի համայնքներում, բնակավայրերում 
ՏԻՄ-երը դարձյալ ճշգրտելու են որոշ տեղեկություններ, մասնավորապես, 2019 թվականին հաշվառված 
տնակներում բնակվող անօթեւանների սոցիալական կարգավիճակը, հաշմանդամության կարգ 
ունեցողների քանակը եւ այլն։ 

«Հիմա նորից պետք է ճշտեն այդ թվերը, որը սոցիալական առումով խոցելի է, դրա համար կա 
թերահավատություն եւ կա նաեւ այն ընկալումը, որ սա նորից քաղաքական որոշում է,որի հիմքերը 
լիարժեք չեն։ Երկրաշաժից անցել է արդեն 34 տարի։ Իմ հիշողության մեջ բազմաթիվ այդպիսի 
ժամկետներ եղել են, որոնք չեն իրագործվել եւ սա ինձ նույնպես հիմք է տալիս չհավատալու»,-ասում է 

Ս․Մարտիրոսյանը։ 

Գյումրու համայնքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման բաժնի պետի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Գեւորգ Գրիգորյանը, դիմելով հանրությանը, իրազեկում է․ «Սա ոչ թե 
անօթեւանության խնդիր է կարգավորում, այլ սա համայնքային, պետական հողազավթումների 
ազատում է նախատեսում՝ ժամանակավոր տնակներին, տաղավարներին են վերաբերում, որոնք 
չունեն պայմանագիր, վկայական։ 

Գյումրու համայնքապետարանն այս օրերին քանդման ծանուցագրեր է ուղարկել որոշ անօթեւանների, 
հիմնականում նրանց, որոնք ստացել են բնակարանային փոխհատուցում, սակայն դեռեւս չեն 
ապամոնտաժել տնակները։ 

Տիկին Անահիտի ընտանիքը 88-ի երկրաշարժի հետեւանքով սեփական տուն է կորցրել։ Տնակը, որտեղ 
ընտանքն այսօր ապրում է, տեղադրված է ոչ պետական, ոչ համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող հողամասի վրա։ Այն աճուրդով մոտ 15 տարի առաջ գնել է գյումրեցի գործարարներից 
մեկը։ Երկարատեւ վեճերից հետո գործարարը որոշել է հողամասում տեղադրված տնակին չդիպչել, 
մինչեւ պետությունը անօթեւան ընտանիքին կապահովի նոր բնակարանով։ Սակայն մինչեւ այսօր 
ընտանիքը նոր բնակարանի կարոտ է մնացել։ 

Ընտանիքը մտահոգված է՝ գործարարը ցանկացած ժամանակ կարող է պահանջել ապամոնտաժել 
տնակն ու ազատել հողամասը։ «Եթե պետությունն ու համայնքը իրենց տարածքներից վռնդում են 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0TKCR_PV0X8unhgYMUtf2-MxkXgBddli-a1wOzfcMTRVCoQT-_1afujuM&v=Xsk6YMH63HQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0TKCR_PV0X8unhgYMUtf2-MxkXgBddli-a1wOzfcMTRVCoQT-_1afujuM&v=Xsk6YMH63HQ&feature=youtu.be


տնակատերերին, մասնավորի տերը չի՞ կարող, կարող է։ Բայց առաջինի դեպքում համայնքն ու 
պետությունը բնակարանով ապահովելու են, իսկ ես ի՞նչ անեմ։ Տարածքս մասնավոր է, իսկ 
պետությունն ինձ նոր բնակարան չի տրամադրում»,-ասում է նա։ 

Իրավաբան Անժելա Հարությունյանն «Ասպարեզի» հետ զրույցում ասում է, որ գործադիրն այս 
ընդունած կարգով փորձելու է փակել անօթեւանության խնդիրը։ «Գուցե հոռետեսական եմ թվում, բայց 
այս կարգով բնակարանային խնդրի կարգավորում կունենա անօթեւանների միայն 1/4 կամ 1/5-րդ 
մասը։ Իսկ մյուսների մասին ո՞վ է մտածելու։ Եթե քաղաքացին ժամանակին ստացել է բնակարանի 
գնման վկայական եւ այդ գումարով բնակարան չի կարողացել գնել, փոխարենը տնակ է գնել ու 
պետական կամ համայնքային հողամասի վրա է տեղադրել ու չի կառուցապատել, չի սեփականոշնորհել 
այդ տարածքը, ո՞ւր է գնալու, կարո՞ղ է արտագաղթելու է։ Մենք բազմաթիվ քաղաքացիներ ունենք, 
որոնք անօթեւանի կարգավիճակ ունեն, հերթացուցակներում ընդգրկված են, սակայն ապրում են 
արտերկրում, իրենց ո՞վ է բնակարանով ապահովելու։ Մեր պետությունը մոռացե՞լ է նրանց մասին»,-
հարցնում է նա։ 

Ինչպես նշում է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային 
ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ Քնարիկ Մանուկյանը, 2019 թվականին Շիրակի 
մարզի գյուղական համայնքերի բոլոր բնակավայրերում փաստագրվել է ուրջ 690 ժամանակավոր 
կացարան։ Գյումրիում հաշվառված տանկների թիվը հասնում է 2800-ի։ «Սակայն ՀՀ կառավարության 
նշված որոշմամբ սահմանվել են, որ ճշգրտման աշխատանքներ են տարվելու այս ուղղությամբ, 
այսինքն՝ փաստագրված տնակներից տարանջատվելու են միայն պետական եւ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերում տեղադրված ոչ հիմնական շինությունները։ Այս 
ուղղությամբ մենք 2023 թվականի փետրվարի մեկին կունենանք ճշգրտված նոր տվյալներ, թե քանիսն 
են ենթակա ապամոնտաժման եւ որ ընտանիքները կհավակնեն մասնակցելու հետագայում 
իրականացվող բնակապահովման ծրագրին»։ 

Անօթեւանների կարգավիճակ չունեցող, սակայն փաստացի անտուն քաղաքացիների որոշ խմբեր էլ 
ապրում են համայնքային կամ մասնավոր հանրակացարաններում, թե ով է մտածելու վերջիններիս 
բնակարանաապահովման հարցով, եւս անհայտ է։ Սրա միակ լուծումը քաղաքային իշխանությունները 
տեսնում են սոցիալական բնակարանների կառուցումը մասնավոր-համայնք ներդրմամբ, բայց այս 
գործընթացում աշխուժություն չկա։ 

Անի Մկրտչյան 

ՀՔԱՎ-ը չի մասնակցի Ջուլիետա Ղուկասյանի սպանության գործով դատական նիստերին՝ քանի դեռ 
ամբաստանյալ Ռազգիլդեևը դատարան չի ներկայացվել 
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Գյումրեցի Ջուլիետա Ղուկասյանի սպանության մեջ մեղադրվող, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Ա․ 

Ռազգիլդեևը կշարունակի դատական նիստերին մասնակցել հեռավար՝ տեսակապի միջոցով։ Այսպես որոշեց 

գործով արդեն 3-րդ դատավոր Ա․ Ասատրյանը։  

 

Չնայած Ջուլիետա Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ, ՀՔԱՎ նախագահ Արթուր 
Սաքունցն ու ՀՔԱՎ փաստաբան Հայկ Հակոբյանը դեռ նախորդ դատավորի նախագահությամբ 
ընթացող դատաքննության ժամանակ էին հայտարարել դատական նիստերին չմասնակցելու մասին, 
սակայն քանի որ նոր դատավորի նշանակմամբ գործով դատաքննությունը վերսկսվում է, և դատական 
նիստերին ամբաստանյալի մասնակցությունը ապահովելու հարցը կրկին օրակարգ էր վերադարձել, 
ՀՔԱՎ ներկայացուցիչները վերսկսել էին մասնակցությունը։ 

Սակայն 2022 թ․ հոկտեմբերի 24-ի նիստի ժամանակ պարզվեց, որ Ռազմաբազայի ղեկավարությունն ու 
Ռազգիլդեևը կրկին միջնորդել են նիստերին մասնակցել հեռավար՝ տեսակապի միջոցով։ ՀՔԱՎ 
փաստաբան Հայկ Հակոբյանը կրկին իր առարկությունները ներկայացրեց միջնորդության դեմ և 
վերահաստատեց, որ դատական նիստերին ամբաստանյալի չմասնակցելը ՀՀ օրենսդրության 
ոտնահարում է։ Ավելին՝ նա նշել էր, որ դատարանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի քրեական գործով 

https://asparez.am/julieta-ghukasyan-hy/
https://bit.ly/jnewsio
https://hcav.am/razgildeyev-27-10-2022/


արդարադատության իրականացման խոչընդոտները վերացնելու․ այն է՝ ռուսական 102-րդ 
ռազմաբազայի հրամանատարի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ դիմել ՀՀ 
գլխավոր դատախազություն, քանի որ 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարի իրավախախտ 
վարքագծի (դատարանի օրինական պահանջը չկատարելը՝ ամբաստանյալին դատարան 
ներկայացնելու վերաբերյալ) հետևանքով է, որ ամբաստանյալը դատարան չի ներկայացվում։ 
2022 թ․ նոյեմբերի 16-ին կայացած դատական նիստին դատարանը որոշեց գործի քննությունը սկսել ոչ 

թե սկզբից, այլ՝ ընդհատման պահից։ Իսկ դա նշանակում է, որ չէր քննարկվելու նաև Ռազգիլդեևի 

միջնորդությունը, և գործը քննվելու է այն կարգով, որով քննել է նախորդ դատավորը։  
Սրանով պայմանավորված՝ ՀՔԱՎ նախագահ Արթուր Սաքունցն ու ՀՔԱՎ փաստաբան Հայկ 
Հակոբյանը կրկին որոշել են դադարեցնել դատական նիստերին իրենց մասնակցությունը՝ մինչև 
չվերացվեն այդ խախտումները։ Այս դիրքորոշումը նրանք դատարան են ներկայացրել՝ նշելով, որ 
շարունակելու են պաշտպանել տուժողի իրավահաջորդի օրինական շահերն ու իրավունքները։ 

ՀՔԱ Վանաձոի գրասենյակ 
 

Կիսախարխուլ տնակից՝ սոցիալական բնակարան․ տարեցների կյանքը Գյումրիում 
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Այսօր Գյումրու ավագանու որոշմամբ 5 սոցբնակարան անժամկետ, անհատույց օգտագործման 

իրավունքով հանձնվեց շահառուներին 

 

Անի թաղամասի սոցիալական բնակարաններ (Գյումրու քաղաքապետարանի Իլյա եւ Վարդուհի 
Քեշիշյաններ սոցիալական բնակարաններ «Առդա» բարեգործական հիմնադրամ) 
տանող ճանապարհը, ի տարբերություն մյուս փողոցների, ասֆալտապատ ու բարեկարգ է։ Եռահարկ 
շենքի արտաքին տեսքը եւս տարբերվում է։ Մուտքերում նաեւ թեքահարթակներ են առկա։ 

Սոցիալական բնակարանների գերակշիռ մասում ապրում են միայնակ, անժառանգ տարեցներ։ Այստեղ 
իրենց ծերությունն են ապրում տնակային, խայտառակ պայմաններում 20-30 տարի գոյատեւած, 
կյանքի դժվարությունները մի կերպ հաղթահարած մարդիկ։ 

Այստեղ դռան թակոցին կամ զանգին շուտ չեն արձագանքում, սպասել է հարկավոր։ Մի քանի վայրկյան 
անց միայն դանդաղ ոտնաձայներով բնակիչները մոտենում են դռանը, հարցնում՝ ո՞վ է, ապա նոր 
բացում դուռը հյուրի առջեւ։ Չեն սիրում նկարահանվել, լուսանկարվել․ ժպտում են, կեսկատակ-

կեսլուրջ ասում․ «Կյանքի դժվարությունները հաղթահարելն հեշտ չի եղել, կնճիռները խանգարում են 
սիրուն երեւալուն»։ 

Միայնակ տարեցներին կիրակի օրերին այցելում են ծանոթները, օգնում լողանալ, լվանում հագուստը, 
խոսում դեսից-դենից, ապա՝ հեռանում։ Գրեթե ամեն կիրակի տարեցների մի մասն հաճախում է 
բարեգործական ճաշարան, եկեղեցի կամ այցելում հին ու նոր ընկերներին։ 

․․․․Դռնից այն կողմ լսվում է Ռոզա տատի ոտնաձայնը։ Նա 85 տարեկան է, ապրում է միայնակ։ 
Փոքրամարմին, նուրբ դիմագծերով, փոքր-ինչ անհանգիստ Ռոզա տատն օրվա մեծ մասն անցկացնում 
է խոհանոցում։ Աճեցնում է սենյակային բույսեր, նոթատետրում գրառումներ կատարում։ 
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Սոցիալական բնակարանում Ռոզա տատն ապրում է արդեն 3 տարի։ Հստակ վերհիշում է, թե որ 
տարվա որ օրվան մտավ այս բնակարան ու հրաժեշտ տվեց տնակային կյանքին։ 

Վերհիշում է՝ երկար տարիներ աշխատել է Լենինականի մանվածքային ֆաբրիկայում։ «Մանող եմ էղել, 

37 տարվա ստաժ ունիմ, բայց ինչքա՞ն թոշակ կուտա էս պետությունն ընձի․․․․2000 դրամ ավելցրին, ու 
նպաստս կտրեցին»,-միանգամից դժգոհում է 85-ամյա կինը։ Նրա ամսական ընտանեկան նպաստը 
կազմել է ընդամենը 18 հազար դրամ, այս ամսվանից զրկված է պետական այդ աջակցությունից։ 

Ռոզա տատը ծնվել եւ մեծացել է Լենինականի Տեքստիլագործների թաղամասում։ 88-ի երկրաշարժից 
առաջ՝ շուրջ 20 տարի, ապրել է Մանուշյան փողոցի շենքերից մեկում։ 88-ի երկրաշարժի հետեւանքով 
կորցրել է բնակարանը, սակայն անօթեւանությունն հաստատող փաստաթղթերը չի հասցրել 
ներկայացնել սահմանված ժամկետում, մեկ-երկու ամիս ուշացրել է, հետեւանքում ընտանիքն այդպես 
էլ չի ընդգկվել պետության կոմից բնակարանով փոխհատուցման ենթակա անօթեւանների 
հերթացուցակում։ 

Ռոզա տատի լուսավոր մեկսենյականոց բնակարանը կոկիկ է, հավաք, անթերի, մաքուր։ Սենյակից 
սենյակ է անցնում, ցույց տալիս բնակարանը, ապա փոքր ուրախությամբ շարունակում․ «Տես՝ ինչ եմ 
առել․․․էդ պահարաննը։ Դոմիկի փողով առա։ Հին օդանավակայան տանող ճամփին էր դոմիկս, 
ծախեցի, էդ առ»։ 

Ռոզա տատը, նաեւ մյուս բնակիչները սոցբնակարանները ստացել են խոհանոցի կահույքով, 
գազօջախով, ջեռուցման անհատական համակարգերով։ 

Ննջասենյակի պատուհանից քամի է փչում, քամին 85-ամյա տարեցին հանգիստ չի տալիս նաեւ մուտքի 
դռան մոտ, դռան անցքերից քամու շարժը զգում է։ «Պաղությունը էս դռնից էլ գուքա»,-ասում է նա ու 
սպասում է համայնքապետարանի արձագանքին։ 

Դռան ու պատուհանի անցքերը փորձել է փակել կտորներով, բայց ներս մտնող քամին ու սառնությունն 
անհաղթահարելի են։ 

Ռոզա տատի հարեւանը եւս տարեց բնակիչ է՝ 85-ամյա Դոլորես տատն է։ Դռան մուտքից անմիջապես 
ներս փակցված է Դոլարես տատի գեղեցիկ լուսանկարը, փոքր հեռու՝ իր եւ ամուսնու լուսանկարն են։ 
Համատեղ կյանքի հիշողությունները հանգիստ չեն տալիս կնոջը։ Ամուսինը մահացել է մի քանի տարի 
առաջ քաղցկեղից։ 

․․․․Խոհանոցում սուրճի սեղան է պատրաստել, հյուրը հարեւան շենքի մուտքից է։ Ասում է՝ գոհ է 
սոցբնակարանի կոմունալ պայմաններից, նոր են տեղեկացել, որ ձմռան կումունալ ծախսերը վճարելու 
են ոչ թե իրենք, այլ՝ բարերարը։ Կիսավեր տնակից սոցբնակարան է տեղափոխել հյուրասենյակի մեծ 
կահույքը, գորգեր, եւ իհարկե, լուսանկարներն ու կենցաղային իրերը։ «Հարմարվել ենք, կապրիքն»,-
ասում է նա։ 

Դոլարես տատը քաղաքի Մանուշյան փողոցի կիսավեր տնակից այստեղ է տեղափոխվել 3 տարի առաջ։ 
Նրա ընտանիքը եւս անօթեւան է դարձել 88-ի երկրաշարժի հետեւանքով, սակայն դարձյալ չի 
փոխհատուցվել նոր բնակարանով։ «3 սենյականոց բնակարան եմ կորցրել։ Եթե ես մեռնիմ, էս 
սոցբնակարանը ուրիշի կուտան, բայց պետությունն ընձի ըդպես էլ նոր տուն չտվեց»,-ասում է նա։ 

Երկրաշարժի հետեւանքով բնակարան է կորցրել նաեւ Դոլարես տատի հարեւանը։ Ասում է՝ 10 
հարկանի շենքի մոտ է եղել մեկսենյականոց բնակարանը։ Հիմա 69 տարեկան է, անժառանգ, ունի 
առողջական խնդիրներ, հարմարվել է սոցբնակարանի պայմաններին։ 

2017-2019 թվականներին Գյումրու համայնքապետարանի կողմից գնվել է 9 սոցիալական բնակարան, 
որոնք գտնվում են Գյումրի համայնքի տարբեր հասցեներում։ 

Գյումրու համայնքապետարանի ու Առդա բարեգործական հիմնադրամի կողմից շահառուներին 
տրամադրվել է 41 սոցիալական բնակարան, բոլորն էլ գտնվում են Գյումրի համայնքի Մովսես 
Խորենացի 46/1 հասցեի բնակելի շենքում։ 



 

Համայնքապետարանից փոխանցում են, որ Գյումրու համայնքապետարանի կողմից սոցիալական 
բնակարանների բնակեցման հարցն ուսումնասիրվում է հատկացված բնակարանների շահառուների 
մահվան կամ նրանց կողմից բնակարանների ազատման դեպքում, իսկ սոցիալական բնակարանների 
այցելությունների եւ կարիքի գնահատման համար կոնկրետ ժամանակացույց հաստատված չէ, այլ 
կատարվում է կարիքն առաջանալու դեպքում։ 

Այսօր Գյումրու ավագանու որոշմամբ 5 սոցբնակարան անժամկետ, անհատույց օգտագործման 
իրավունքով հանձնվեց շահառուներին։ Նշված 4 սոցբնակարանը գտնվում են Մ․Խորենացի թիվ 46/1 
հասցեում, իսկ մեկը՝ Անտառավան 3-րդ թաղամասի 18գ շենքում։ 

Հետագայում սոցբնակարանների գնման կամ մասնավոր-համայնք ներդրմամբ կառուցվող 
սոցբնակարանների մասին համայնքապետարանը դեռեւս չի խոսում: 

Ինչպես արդեն հրապարակել էինք, 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ՀՀ գործադիր մարմնի որոշմամբ 
հաստատվել է Աղետի գոտու բնակավայրերի (Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն) պետական եւ համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ 
հիմնական շինություններից ազատելու կարգը։ Սա ենթադրում է, որ կառավարությունը բնակարանով 
չի ապահովելու անօթեւանների հերթացուցակում չգրանցված քաղաքացիներին, եթե անգամ 
վերջիններս լինեն փաստացի անտուն․ ըստ կարգի՝ պահանջելու է ապամոնտաժել տնակը, եթե այն 
գտնվում է համայնքային կամ պետական հողամասում։ 
Անօթեւանների խնդրի սրացում, մասնավորապես Գյումրիում, նկատելի կլինի 2027 թվականին՝ այս 
կարգի կիրառման վերջնաժամկետում, հետեւաբար ՏԻՄ-ը գոնե սոցբնակարաններ կառուցելու, 
մասնավոր ներդրողներին ընդգրկելու ջանքեր պարտավոր է ներդնել։ 

Անի Մկրտչյան 

Շիրակի մարզն ունի նոր դատախազ 
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ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի հրամանով՝  Շիրակի մարզը կունենա նոր դատախազ։ 
Արարատի մարզի դատախազ, արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական Արմեն 
Դմիտրիի Չիչոյանը նոյեմբերի 22-ից փոխադրվելու է Շիրակի մարզի դատախազի պաշտոնին։ 

Հայտարարագրերի ռեեստրում հրապարակված են Ա․Չիչոյանի հայտարարագրերը։ 
Ինչպես արդեն հրապարակել էինք, երեկ իր դիմումի համաձայն աշխատանիքց ազատվել էր Շիրակի 
մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը, որն այս պաշտոնին էր նշանակվել 2021 թվականի 
հունվարին։ 
 
Ինքնազբաղված անձինք՝ իրենց աշխատանքի իրավունքի պաշտպաններ 
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ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանվել են գործունեության որոշ տեսակներ, որոնք ենթակա չեն 
հարկման: Օրենսգրքի 56-րդ գլուխը միկրոձեռնարկատիրության համակարգի մասին է: Նշված գլխի 
267 հոդվածը սահմանում է, թե որոնք են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտները և որքան գումարի 
իրացման շրջանառության դեպքում տնտեսվարողը ինչ չափի հարկեր պիտի վճարի: Իսկ հոդվածի 3-րդ 
հավելվածով հաստատվել է գործունեության այն տեսակների ցանկը, որոնք կարող են իրականացվել 
միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական 
անձանց կողմից և ազատվել հարկերից: 

Համաձայն այդ հավելվածի՝ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք կարող են 
առանց հարկեր վճարելու զբաղվել կոշիկի, հագուստի, գորգերի, ոչ թանկարժեք զարդերի 
արտադրությամբ և նորոգմամբ, փայտյա իրերի, ժամացույցների, երաժշտական գործիքների, 
համակարգչային, կենցաղային տեխնիկայի, հեծանիվների և հաշմանդամության սայլակների 
նորոգմամբ, լեզուների ուսուցմամբ, խնջույքավարների գործունեությամբ և այլն: Օրենսգիրքն այս 
մասով առանձնացրել է 13 կետից բաղկացած ցանկ: 

Նշված գործունեություններով զբաղվող ֆիզիկական անձինք թեև ազատվում են հարկերից, բայց 
պարտադիր է, որ նրանք հաշվառված լինեն հարկային մարմնում, ունենան հարկային կոդ: Նրանք 
համարվում են ինքնազբաղված անձինք, այսինքն` չպետք է ունենան վարձու աշխատող, պետք է 
աշխատեն ինքնուրույն: Այսինքն` իրենք են իրենց համար աշխատանք ստեղծում և իրենց աշխատանքի 
իրավունքը պաշտպանում: Այս անձանց գործունեության ծավալներն այնքան փոքր են, որ պետությունը 
նպատակահարմար է գտել նրանցից հարկեր չգանձել: Մասնավորապես, Շիրակի մարզում առկա 
սոցիալ-տնտեսական որոշ գործոններ ազդում են նաև նրանց գործունեության վրա: 

Առանց հարկային բեռի էլ ինքնազբաղվածները խնդիրներ ունեն 
Գյումրու բնակիչ Ռուբենը դերձակ է, փոքր կրպակ է վարձակալել և զբաղվում է հագուստի նորոգմամբ: 
Ասում է` թեև հարկեր չի վճարում, բայց զբաղեցրած կրպակի համար վարձակալության գումար է 
տալիս. նախկինում 30.000 դրամ, իսկ հիմա՝ ավելի բարձր` 50.000 դրամ: Հավելում է, որ իր գործը հիմա 
դժվարացել է: Պատվերների քանակը նույնն է մնացել, շահույթը պակասել է տարածքի 
վարձակալության վճարը մոտ կրկնակի թանկանալու պատճառով: Ինքն է իր աշխատանքը ստեղծել ու 
ինքն էլ որոշելու է` շարունակի՞ գործունեությունը, թե՞ ոչ: Սա այն դեպքն է, երբ իր աշխատանքի 
իրավունքի համար ինքնազբաղված անձը պաշտպանություն չի կարող ակնկալել ոչ մեկից: Ուզում է 
փոխել գործունեությունը, բայց ասում է` չի կարող, քանի որ այլ մասնագիտություն չունի: 

Փոքր բիզնեսները տուժում են մեծ քաղաքականության պատճառով 
Ինքնազբաղված անձի համար նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր 
տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չպետք է գերազանցի 24 մլն դրամը: Գերազանցելու 
դեպքում նա արդեն պետք է գրանցվի որպես անհատ ձեռներեց ու հարկեր վճարի: 

Ասյա Հարությունյանը թաղիքագործ է, թաղիքից ամենատարբեր իրեր է պատրաստում` կոշկեղեն, 
հողաթափեր, պայուսակներ, վերարկուներ, կրծքազարդեր և այլն: Ընդամենը 2 տարի է, որ նա այս 
մասնագիտությամբ է զբաղվում: Որպես կին ձեռներեց` մասնակցել է դասընթացների ու որպես անհատ 
ձեռնարկատեր գրանցվել: Ասում է` շատ ավելի հեշտ կլինի օրինական դաշտում աշխատել, այդպես 
հանգիստ է ու խնդիրներ չի ունենա: 2023 թվականի հունվարից է որպես հարկատու գործունեությունն 
սկսելու: Որպես անհատ ձեռնարկատեր` նրա համար հարկային բեռը մեծ չէ. նախատեսում է 
հաշվապահի ծախսեր և տարեկան 18.000 դրամ կազմող դրոշմանիշային վճար: Ասյա Հարությունյանը 
չի ցանկանում հարկերից խուսափել, բայց իր արտադրությունը չընդհատելու խնդիր ունի: 

Հումքը՝ թաղիքի համար համապատասխան բուրդը, ներկրովի է: Ըստ ձեռներեցի` առցանց 
տարբերակով ներկրում կազմակերպում է՝ Ռուսաստանի Դաշնությունից, պլանավորում է ներկրումներ 
անել նաև Իտալիայից, Գերմանիայից և Մերձբալթյան երկրներից: Ասում է, որ աշխարհի անկայուն 
վիճակի, նաև ՌԴ-ի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով հումքի ձեռքբերումը և 
դրամական փոխանցումների կատարումը ռիսկային է դարձել: Իր ապրանքի ինքնարժեքը բարձր է 
ստացվում, ինչն էլ վաճառքն է դժվարացնում: Առայժմ հիմնական իրացումը ծանոթ-բարեկամների 
շրջանում է: Ըստ Ասյա Հարությունյանի` ինքը նաև իր արտադրանքի օգտակարությունը սպառողին 
հասցնելու խնդիր ունի: Արտադրությունն անթափոն է, շրջապատը չի աղտոտում, մարդու 
առողջության համար թաղիքե կոշիկներն ու հողաթափերը՝ օգտակար են: 

Որպես անհատ ձեռներեց` հարկեր վճարելը Ասյա Հարությունյանի համար ծանր բեռ չէ, բայց խնդիրն 
այն է, որ սահմանված վճարն ամբողջ տարվա համար է և կապ չունի տնտեսվարողը տարվա մեջ 10 օ՞ր 



է աշխատել, թե՞ ամբողջ տարին: Ասյա Հարությունյանի դեպքում նույնպես աշխատանքային 
իրավունքի պաշտպանությունը իր ձեռքում է, բայց իրենից չի կախված մշտական զբաղվածություն 
ունենալը: 

Առանց հարկային մարմնում գրանցվելու՝ ինքնազբաղվածների գործունեությունն ապօրինի է 
Ինքնազբաղված անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի և այլ տնտեսվարողների համար 
աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության խնդիր առաջ է գալիս այն դեպքում, երբ նրանց 
գործունեությունը ստվերային է եղել և հայտնաբերվել է: Այս դեպքում նրանց հանդեպ տուգանքներ են 
նախատեսվում՝ 200.000 դրամից մինչև 500.000 դրամի չափով: 

Որպեսզի տուգանքից տնտեսվարողները խուսափեն, անհրաժեշտ է, որ իրենց գործունեությունը 
սկսելուց առաջ պարտադիր տեղյակ պահեն հարկային մարմնին, այլապես նրանց գործունեությունը 
կդիտվի ապօրինի: 

Հաշվապահ, աուդիտոր, բիզնես-խորհրդատու Ասյա Գալստյանի խոսքով` փոքր տնտեսվարողների 
դեպքում հարկային բեռն այնքան մեծ չէ, որ շահույթը քիչ լինի: Եթե անհատ ձեռնարկատերը տարեկան 
մինչև 24 մլն դրամի շրջանառություն ունի և մինչև 2 մլն 400 հազար դրամի շահույթ, ապա 18.000 
դրամ դրոշմանիշային վճար մուծելն ու հաշվապահին վճարելը նրա համար ծանր բեռ չի կարող լինել: 
Բայց քիչ չեն այն տնտեսվարողները, որոնք չեն պատկերացնում հարկային մարմնի, բանկի, 
հաշվապահի դերը և ցանկանում են ստվերային գործունեությամբ զբաղվել: Ոմանք էլ շատ թեթև են 
նայում հաշվապահություն վարելուն, իրենց բիզնեսը կառավարելուն ու իրենց ոչ ճիշտ 
գործունեությամբ խնդիրների մեջ են ընկնում: 

Հարկային մարմնի դեմ դատարաններում բողոքներ գրեթե չկան 
Ասյա Գալստյանի հավաստմամբ` քիչ չեն այն տնտեսվարողները, որոնք սխալ տեղից են գործը սկսել, 
հետո, որպես անհատ ձեռնարկատեր գործունեությունը թեև դադարեցրել են, խանութը փակել, բայց 
ԱՁ-ն չեն փակել, չմտածելով, որ հարկային մարմնում իրենց գործունեությունը ակտիվ է և հարկերը 
կուտակվում են: Մասնագետն ասում է` սա արդեն գրագետ հաշվապահության պակասի հետևանքն է: 

Ըստ նրա, քիչ չեն այն տնտեսվարողները, ովքեր առանց հաշվապահի հետ խորհրդակցելու, 
հաշվառվում են որպես ԱՁ, չեն օգտվում առանց հարկերի աշխատելու իրավունքից, քանի որ հենց 
սկզբից սխալ հայտարարություն են տվել ու ոչ ճիշտ հարկատեսակով սկսել գործունեությունը: 

Հարկային դաշտում չգրանցվելու և ստվերային գործունեություն վարելու պատճառով տույժ ու 
տուգանքի ենթարկվողների թիվը փոքր չէ, սակայն այս տնտեսվարողները դատական 
պաշտպանության գրեթե չեն դիմում: 

Փաստաբան Սուսաննա Մխիթարյանն «Ասպարեզի» հետ զրույցում ասում է, որ ինքը հարկային 
մարմնի դեմ բողոքի դիմումներ երկար տարիներ չի ստացել: Պատճառաբանում է, որ մարդիկ 
խուսափում են հարկային մարմնի դեմ բողոք ներկայացնել, մյուս կողմից էլ, ներքին համոզմունք կա, որ 
դատարանները միշտ չէ, որ հարկային մարմնի դեմ վճիռներ կկայացնեն: 

Կարինե Կազարովա 
Ասյա Գալստյանի լուսանկարը՝ ֆեյսբուքյան էջից 
Այս հոդվածը պատրաստվել է «Ասպարեզ» լրագրողների ակումբ ՀԿ-ի կողմից «ԵՄ-ն հանուն 
աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն 
աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի շրջանակներում: 
Ծրագիրն իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի, «Ասպարեզ» լրագրողների 
ակումբ ՀԿ-ի, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի, «Բազմակողմանի տեղեկատվության 
ինստիտուտ. Հայաստան» ՀԿ-ի կողմից՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-
ի և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ համատեղ: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է 
Եվրոպական միության կողմից: 

Այս հոդվածը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության 
համար պատասխանատվություն է կրում հեղինակը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի 
Եվրոպական միության տեսակետները: 

ՇՊՀ-ի 3 աշխատակից բացասական կարծիք է հայտնել ռազմավարական ծրագրի վերաբերյալ 
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Ինչպես արդեն հրապարակել էինք, վաղը՝ նոյեմբերի 19-ին՝ ժամը 12-ին, Շիրակի պետական 
համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը քննարկելու է ՀՀ Մասնագիտական կրթության որակի 
ապահովման ազգային կենտրոնի հավատարմագրման հանձնաժողովի՝ Շիրակի պետական 
համալսարանին սահմանափակ ժամկետով՝ 2 տարով հավատարմագրելու մասին որոշումը 
բացահայտված խնդիրները, նաեւ խորհրդի հաստատմանն է ներկայացվելու ՇՊՀ-ի՝ 2023-2027 թթ.-ի 
զարգացման ռազմավարական ծրագրի (ՌԾ) նախագիծը։ 

Նիստը դռնբաց է։ 

ՇՊՀ-ի Ռազմավարական ծրագիր 2023-2027 
Ռազմավարական ծրագրի աշխատանքային տարբերակի վերաբերյալ հոգաբարձուների խորհրդին 
կարծիքներ են ներկայացրել համալսարանի որոշ աշխատակիցներ եւ ՌԾ-ի վերանայումն անհրաժեշտ 
համարել։ 

Պատմության և իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների դոկտոր 

Հովհաննես Խորիկյանն իր դժգոհությունն է հայտնել ՌԾ աշխատանքային փաթեթի քննարկման և 
կարծիքների ներկայացման համար տրված ժամկետը խիստ սեղմ լինելու վերաբերյալ։ 
«Պատմության և իրավագիտութան ամբիոնի էլ. հասցեից ՌԾ-ի նախնական տարբերակը ստանում եմ 
նոյեմբերի 7-ին, հեռախոսակապով ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարը տեղեկացնում է, որ մինչև 
նոյեմբերի 8-ը պետք է կարծիքները ներկայացվեն, իսկ նոյեմեբերի 8-ին ռեկտորի օգնականն է անձամբ 
էլ. փոստով ուղարկում ՌԾ-ը և տեղեկացնում, որ «ՌԾ-ի տարբերակի քննարկումը տեղի է ունենալու 
ս.թ. նոյեմբերի 9-ին` ժամը` 16:00-ին, ՇՊՀ-ի ռեկտոր պարոն Եր. Սերոբյանի աշխատասենյակում»: 
Տպավորություն է ստեղծվում, որ համալսարանի շահակիցների հետ հետադարձ կապը ձևական է, այն 
ակնկալիքով, որ սեղմ ժամկետում շատ քչերը կարծիքներ կներկայացնեն: Ցանկացած հաստատության 
կամ ոլորտի զարգացման ռազմավարական ծրագիր մշակելու համար, նախ և առաջ անհրաժեշտ է 
ներկայացնել հաստատության կամ ոլորտի ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին մարտահրավերները՝ 
նշելով փաստաթղթերը, առկա ռեսուրսները և ռիսկերը, այնուհետև առաքելությանը 
համապատասխան սահմանել նպատակներ, դրանց համապատասխան խնդիրներ, խնդիրների 
լուծման գործողությունների պլան՝ համապատասխան ժամանակացույցով (կարճաժամկետ, 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ) և գնահատման ցուցիչներով, որոնք քանակական կամ որակական 
առումով պետք է չափելի լինեն»,-գրավոր կարծիք է հայտնել Հովհ․Խորիկյանը։ Նա որոշ խնդիրներ է 
ներկայացրել, մասնավորապես, 

1․բուհի գործունեության վերաբերյալ որևէ հակիրճ վերլուծություն՝ փաստաթղթին կից կամ 
ներածությունում, չի ներկայացվել, ավելին՝ ՌԾ-ի աշխատանքային տարբերակում հաշվի չեն առնվել 
արտաքին մարտահրավերները, ինչպես նաև «Կրթության և գիտության մասին օրենք»-ի նախագծում 
ամրագրված պահանջները և ՀՀ կառավարության ծրագրի «Կրթություն» և «Գիտություն» բաժնի 
գերակայությունները։ 

2․Ներկայացված աշխատանքային տարբերակը ոչ մի կապ չունի ՌԾ կոչվելու հետ, քանի որ 
աղավաղված են դասագրքային ճշմարտությունները: Առկա չէ որևէ ժամանակացույց, իսկ գնահատման 
ցուցիչները շատ դեպքերում կապ չունեն դրված նպատակի կամ ձևակերպված խնդրի լուծման 
գործողությունների վերջնարդյունքի հետ։ 

3․Եթե ՌԾ-ին կից պետք է դեռ ներկայացվի գործողությունների պլան, ապա անհասկանալի է այստեղ 
կատարողականի ցուցիչներ ներառելը: Ցանկացած դեպքում անհրաժեշտ է գնահատել ամրագրված 
գործողությունների իրականացման արժանահավատությունը, որն առանց ժամանակացույցի 
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https://asparez.am/razmavarakan-cragir-hy/
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(կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ) ուղղակի հնարավոր չէ պատկերացնել և հանգել 
կատարողական ցուցիչներում ամրագրված վերջնարդյունքներին: 

«Բերեմ երկու ակնհայտ օրինակ, երբ գործողությունը և կատարողականի ցուցիչները միմյանց հետ 
կապ չունեն: 

Օրինակ 1. առաջին նպատակի խնդիր 1-ի համար ներկայացված լուծումը կամ գործողությունը. 
Կրթական ծրագրերի (այդ թվում` աշխատանքի վրա հիմնված) և վերջնարդյունքների, ինչպես նաև 
վերջիններիս կիրարկումն ապահովող ներքին նորմատիվ իրավական ակտերի բովանդակային 
վերանայում և բարելավում` շահառուների և շահակիցների կարիքներին համահունչ: 

Ցանկացած ընթերցող ակնկալում է, որ որպես կատարողականի ցուցիչ պետք է տեսնենք 
համապատասխան լրամշակված/մշակված որևէ ներքին իրավական ակտի հաստատում: Սակայն, 
կատարողական ցուցիչներում նման որևէ կետ առկա չէ: 

Օրինակ 2. առաջին նպատակի խնդիր 1-ի համար ներկայացված լուծումը կամ գործողությունը. ՄԿԾ-
ների լավարկմանը միտված մեխանիզմների և ընթացակարգերի մշակում և ներդրում: 

Կատարողականի ցուցիչ պետք է լիներ ընթացակարգերի և մեխանիզմների հաստատումը գիտական 
խորհրդի կողմից որպես փաստաթուղթ և ապա նոր կիրառման մասին այլ ցուցիչ: Սակայն որևէ նման 
միտք չենք կարող տեսնել կատարողական ցուցիչներում: 

Ամբողջ փաստաթղթում բազմաթիվ են նման դեպքերը, որ ամրագրված գործողությունը և 
կատարողական ցուցիչները միմյանց հետ որևէ կապ չունեն: Ժամանակիս սղության պատճառով 
դժվար է հիմա շատ օրինակներ շարադրելը, քանի որ համարակալված չեն խնդիրների ենթակետերը և 
դրանց համապատասխան կատարողականի ցուցիչները, որ կոնկրետ նշեմ համապատասխան 

դեպքեր, չնայած որ դրանք բազմաթիվ են»,-ներկայացրել է Հովհ․Խորիկյանը: 

Ըստ նրա՝  ՇՊՀ-ի առաքելության մեջ, որպես առաքելության շրջանակ, նշված է նեղ տարածաշրջանը, 
սակայն որպես բուհ՝ այն չի կարող մրցունակ լինել անգամ ՀՀ-ում գործող այլ բուհերի հետ, ավելին՝ 
առաքելությունն իրականությանը չի էլ համապատասխանում: Եթե տասնամյակներ առաջ դա կարող 
էր լինել բուհի առաքելության շրջանակ, ապա այսօրվա կրթության ոլորտի մարտահրավերների 
առկայության պայմաններում նման բուհ պատկերացնելն ուղղակի անհնար է: 

Ինչպես նշել է Հովհ․Խորիկյանը, «այսօր, երբ բուհերի գերակշիռ մասն իրենց առաքելության մեջ 
ամրագրում են միջազգային չափանիշերին համապատասխան մասնագետ պատրաստելը, մենք, որպես 
բուհ, դուրս չենք գալիս տարածաշրջանի կարիքներից, ինչն անհասկանալի է և չի էլ 
համապատասխանում իրականությանը, քանի որ առաքելության հիմնական շրջանակը ՀՀ-ն է, այլ ոչ 
թե նեղ մարզը կամ տարածաշրջանը: Ավելին՝ առաքելության մեջ գիտության շրջանակն անգամ ՀՀ-ով 
չի կարող սահմանափակվել, ուր մնաց տարածաշրջանով: Անհրաժեշտ է վերանայել շրջանակը: 

ՇՊՀ-ի առաքելության մեջ նշված է՝ «… ՀՀ աշխատաշուկային համապատասխան մասնագիտական 
կրթական ծրագրերի պատրաստում»՝ չնշելով՝ բարձրագույն կրթության եռաստիճա՞ն համակարգում, 
թե՞ միայն բակալավրիատն ու մագիստրատուրան են նկատի առնվել: Անհրաժեշտ է հստակեցնել: 
Օրինակ՝ ՀՀ աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող եռաստիճան կրթական համակարգով 
մասնագիտական կադրերի պատրաստում… կամ երկաստիճան համակարգով: Մեր բուհի 
առաքելության մեջ արդյո՞ք մտնում է շարունակական կրթության ապահովումը կամ այլ կրթական 
ծառայությունների մատուցումը: Սա ևս պետք է հստակեցնել, քանի որ բուհն իրականացնում է 
ուսուցիչների վերապատրաստում, դիմորդների նախապատրաստական դասընթացներ, 
աշխատակիցների վերապատրաստումներ և այլն»։ 

Խորիկյան Հ., կարծիքը ՌԾ-ի վերաբերյալ՝ ամբողջական 
Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի 2023-2027 աշխատանքային տարբերակի վերաբերյալ 

դիտարկումներ եւ առաջարկություններ է ներկայացրել նաեւ ՇՊՀ-ի Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի 

տնօրեն Թերեզա Խաչատրյանը։ 
Ըստ նրա՝ համալսարանի առաքելությունն ամբողջապես չի ներկայացնում այն հնարավոր 
ծառայություններն ու ապրանքները, որոնք փաստացի տրամադրվում և(կամ) կարող են տրամադրվել: 
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«Կշահեր, եթե երևային կազմակերպության մրցակցային առավելությունները կամ յուրահատկությունը, 
որով այն տարբերվում է մրցակից կառույցներից: Նկատենք, որ 21-րդ դարում բուհի մրցակիցներն 
արդեն բավականին շատ են, ու դրանք միայն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները չեն: 

Շեշտադրում է բուհի մինիմալիստական ոճի ձգտումները կամ թե որակյալ ու մրցունակ 
մասնագետների պատրաստումը: Ես համոզված եմ, որ մենք միայն մասնագետ չենք պատրաստելու, այլ 
պատրաստելու ենք նաև կիրթ, հաջողակ քաղաքացի: Համալսարանը չի ձգտում օտարերկրացիների 
ներգրավման և, իհարկե, չի հավակնում լինել մրցունակ դիրքում հեղինակավոր վարկանիշային 
սանդղակներում և(կամ) միտում չունի դրական ուղղությամբ բարձրացնելու սեփական կորպորատիվ 
հեղինակությունը։ 

Որպես թիրախային տարածքներից մեկը՝ Ջավախքը, ընտրելու դեպքում և նույն փաստաթղթի, 
մասնավորապես, տեսլականում՝ սփյուռքում հայապահպանությանը օժանդակող կազմակերպություն 
ներկայանալը՝ կրթամշակութային ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման միջոցով, առաջ է 
բերում հակասություն: Իսկ սփյուռքի հայկական գաղթօջախներում հայապահպանության 
օժանդակման համար վերցված՝ հայկական ոչ նյութական մշակութային արժեքները հանրահռչակող 
էլեկտրոնային ձեռնարկը, կրկին մանր արդյունք է»,-այսլ եւ այլ դիտարկումներ է ներկայացրել 

Թ․Խաչատրյանը։ 

Ըստ նրա՝ համալսարանի տեսլականում արդեն երևում է, որ բուհը ձգտում է լինել մրցունակ 
գլխավորապես ՀՀ տարածքում, մինչդեռ միջազգային տիրույթում՝ լավագույն դեպքում ինչ որ մասնակի 
գործընթացներում ընդգրկված: «Նույն տեսլականում նոր կապեր ձևավորող, սեփական սոցիալական 
կապիտալը հզորացնող բուհի մասին խոսք չի կարող գնալ: Նաև տեսլականում կուզենայի տեսնել 
համալսարանի աշխատողների ցանկալի հեռանկարը և սովորող կազմակերպության վերաբերյալ 
պարբերության մեջ ես դա չտեսա: Որպես ՇՊՀ-ի արժեքներ՝  կավելացնեի վստահությունը, 
նորարարությունն ու ստեղծարարությունը»: 

Թ․Խաչատրյանը նաեւ նշել  է հետեւյալը․ «ՌԾ-ի 14-րդ էջում խոսվում է գործող էլեկտրոնային 
հավելված-հարթակի մասին, որը վերաբերում է իրավական բնույթի փաստաթղթերին: Դրա փոխարեն, 
կառաջարկեինք այնպիսի էլեկտրոնային ծրագրի ներդրում, որի դեպքում կերևար յուրաքանչյուր 
փաստաթղթի շարժը: Նույն ուսանողների ուսումնառությանը վերաբերող իրավական փաստաթղթերի 
համար կա համապատասխան էջ համալսարանի պաշտոնական կայքում: Մնում է, որ ուսանողն 
իմանա իրեն անհրաժեշտ փաստաթղթի անվանումը և կայքի այդ հատվածի անվանումը: Ոչ ֆորմալ 
կրթական խորհրդատվական ծառայությունների հատվածի ներդրման անհրաժեշտության հիմքերը 
անհասկանալի էին: Նաև ցանկալի է, որ ՌԾ-ում հատուկ արժևորվեր համալսարանի 
պրոֆեսորդասախոսական կազմի երիտասարդացման, ինչպես նաև իրական լավագույնների 
գնահատման ու պահպանման հարցը»։ 

Թ․Խաչատրյանի առաջարկություններն ու դիտարկումները ՇՊՀ հիմնադրամի ռազմավարական 
ծրագրի (2023-2027թթ.) վերաբերյալ՝ այստեղ 
Ռազմավարական ծրագրի աշխատանքային տարբերակի վերաբերյալ մյուս կարծիքը հայտնել 

համալսարանի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Արմենուհի Սարգսյանը։ 
«Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպե՞ս կարող են համալսարանի ռազմավարական ծրագրի 
մշակման գործընթացից դուրս մնալ ըստ կառուցվածքի ռեկտորին անմիջականորեն ենթակա 
(ուղղաձիգ անմիջական կապով արտահայտված) և գործառութային շրջանակներով մեծ 
կարևորություն ներկայացնող երկու կենտրոններ (1․ Գիտական քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոն և 2․ Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 
նորարարությունների և ՏՏ կենտրոն), և նրանց ներգրավվածությունն արտահայտվի միայն նրանով, որ 
պահանջվի ներկայացնել կենտրոնի առաջնահերթությունները նույնիսկ չնշելով, թե ի՞նչ նպատակով։ 

Նշեմ, որ նույնպիսի անհասկանալի մոտեցում է դրևորվել նաև ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման ծրագրի կազմման 
պարագայում։ 

Առկա են դեպքեր, երբ ամբիոնների կողմից համապատասխան առաջնահերթությունները ներկայացվել 
են մեկ անձի կողմից՝ առանց ամբիոնի ՊԴ կազմի իրազեկման և նրա հետ քննարկման։ 

https://asparez.am/wp-content/uploads/2022/11/%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%87-%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80-1.pdf
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ՇՊՀ-ի ռազմավարական ծրագրի քննարկման հարցը ներառված է 2022-2023 ուստարվա Գիտական 
խորհրդի աշխատանքային պլանում: Մինչդեռ, եթե նախատեսվում է արդեն նոյեմբերի 19-ի 
Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում քննարկել այս փաստաթուղթը, ապա հասկանալի է, որ այն այլևս 
չի դիտարկվելու Գիտական խորհրդի նիստում։ Սա էլ է անհասկանալի, քանի որ այդ աշխատանքային 
պլանը հաստատելու նիստի ժամանակ հավելյալ կարևորվեց փաստաթուղթը գիտական խորհրդի 
նիստում քննարկելու հանգամանքը։ Միաժամանակ նշեմ, որ թիրախավորելով Գիտական խորհրդի 
անդամներին և նրանց առանձին խմբերի հետ քննարումներ անելը, դա Գիտական խորհրդի նիստ չէ։ 
Այս պարագայում էլ այդ քննարկելի խմբերում վերոնշյալ երկու կենտրոնները հայտնվել էին 

ամենավերջին տեղում, որի կայացումը անհնար դարձավ։ Հարց․ ինչո՞վ է պայմանավորված այդ 
կենտրոնների նկատմամբ մոտեցումը, արդյո՞ք առկա է ռացիոնալ որևէ մեկնաբանություն»․-նման 

կարծիք է հայտնել Ա․Սարգսյանը։ 

Նա եւս ՌԾ-ի քննարկման ժամկետը չափազանց սուղ է գնահատել։ Ըստ նրա՝  անհասկանալի է, որ ՌԾ-
ի որևէ գործողությամբ անդրադարձ չի կատարվում ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր հանդեսին, որի 
գոյության և զարգացման համար ահռելի աշխատանք է տարվել և տարվում։ 

«Նշեմ, որ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից 
ներկայացվել են գիտության և որակի ապահովման ու կառավարման ուղղություններով 
առաջնահերթությունները, ինչպես նաև «Հետազոտություն և զարգացում» և «Որակի ներքին 
ապահովման համակարգ» չափանիշների շրջանակներում ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված խորհրդատվությունների հենքով 
թերությունների վերացման ծրագիր, որոնցից միայն որոշ առանձին գործողություններ են հաշվի 
առնվել այստեղ։ 

Ընդհանրապես, փաստաթղթում առաքելություն->նպատակներ->խնդիրներ->գործողություններ-
>կատարողականի ցուցիչներ անհաժեշտ կապը աղավաղված է և լիովին խզվում է այն հանգամանքով 
պայմանավորված, որ խնդիրներ, որպես այդպիսին, ձևակերպված չեն։ Միաժամանակ կարևոր է 
ցուցիչների հստակության և չափելիության ապահովման հարցը»,-գրել է նա։ 

Արմենուհի Սարգսյանի կարծիքը՝ այստեղ 
Անի Մկրտչյան 

Աշխատանքից ազատվել է Շիրակի մարզի դատախազը 
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ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի նոյեմբերի 17-ի հրամանով նոյեմբերի 18-ից 
աշխատանքից ազատվել է Շիրակի մարզի դատախազ, արդարադատության առաջին դասի 
խորհրդական Գուրգեն Գրիգորյանը։ 

 

Երկու ամիս անց կլրանար Գ․Գրիգորյանի պաշտոնավարման 2-րդ տարին։ Նա Շիրակի մարզի 
դատախազությունում աշխատել է որպես դատախազի տեղակալ, դատախազ էր նշանակվել 2021 
թվականի հունվարից։ 

https://asparez.am/wp-content/uploads/2022/11/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D6%84-%D5%87%D5%8A%D5%80-%D5%AB-%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%8C%D4%BE-%D5%AB-2022%E2%80%A411%E2%80%A415-Armenuhi-Sargsyan.pdf
https://asparez.am/gurgen-grigoryan-hy/
https://asparez.am/gurgen-grigoryan-hy/
https://www.prosecutor.am/myfiles/files/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%202022/hraman%20436%20-%20A.pdf
https://www.prosecutor.am/myfiles/files/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%202022/hraman%20436%20-%20A.pdf
https://www.prosecutor.am/myfiles/files/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%202022/hraman%20436%20-%20A.pdf
https://bit.ly/jnewsio


«Առավոտ»-ի տեղեկություններով՝ Գուրգեն Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական վարույթ էր հարուցվել 
ԱԱԾ-ում՝ ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 495 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով՝ գյումրեցի ընդդիմադիր գործիչ 
Կարապետ Պողոսյանի կողմից մամուլում հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարության հիման վրա։ 
 

 

Շիրակի մարզպետարանը՝ երկու թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների մասին 
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2019 թվականի ապրիլի 8-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական 
ապահովության վարչության պետի պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես 
վերապահվել է նույն վարչության առողջապահության բաժնի պետ Լեյլի Ասլանյանին: 

Մինչ այդ, 2018 թվականի նոյեմբերի 7-ի որոշմամբ Շիրակի մարզպետ (արդեն նախկին) Կարեն 
Սարուխանյանը Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության 
վարչության պետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար 
բժշկուհի Հասմիկ Պետրոսյանի հետ կնքել էր 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ից կնքել ժամկետային 
աշխատանքային պայմանագիր մինչեւ նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող 
ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը։ 
Մինչեւ այսօր Շիրակի մարզպետարանն այս թափուր պաշտոնի համալրման նպատակով մրցույթ չի 
անցկացրել։ «Ասպարեզը» Շիրակի մարզպետարանից փորձել է պարզել, թե ինչ իրավական հիմքերով 

եւ ինչու է այսքան երկար Լ․Ասլանյանը շարունակում աշխատել որպես Շիրակի մարզպետարանի 
առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի պարտականությունների 
կատարող եւ երբ է հայտարարվելու թափուր պաշտոնի համալրման մրցույթ։ 

«Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետի և 2-րդ մասի դրույթներով, հաշվի առնելով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և 
սոցիալական ապահովության վարչության պետի և նույն վարչության առողջապահության բաժնի 
պետի պաշտոնների անձնագրերի 5-րդ կետերը՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի 2019 թվականի ապրիլի 5-ի 
N:109-Ա որոշմամբ, 2019 թվականի ապրիլի 8-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և 
սոցիալական ապահովության վարչության պետի պարտականությունների կատարումը 
ժամանակավորապես վերապահվել է նույն վարչության առողջապահության բաժնի պետ Լեյլի 
Ասլանյանին: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում սպասվող կառուցվածքային 
փոփոխությունների հետևանքով նշված ստորաբաժանումը վերակազմակերպվելու է, այդ 
կապակցությամբ նպատակահարմար չի համարվել նշված թափուր պաշտոնի համար հայտարարել 
մրցույթ»,-գրավոր փոխանցել են մարզպետարանից։ 

Մյուս թափուր պաշտոնը, որի համալրման մրցույթով հետաքրքրված են շատ անձինք, «Գյումրու 
ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 
պաշտոնն է։ 2020 թվականին այս պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթն անցկացվել էր կարգի 
խախտմամբ։ 

«Ասպարեզի» հրապարակումից հետո որոշվեց չեղյալ համարել անօրինական մրցույթի արդյունքները։ 
Սակայն անցել է 2 տարի, դեռեւս այս պաշտոնի համալրման մրցույթ չի հայտարարվել։ Հետաձգման 
պատճառի մասին իրազեկել է Շիրակի մարզպետարանը։ 

««Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 
տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ հայտարարելու գործընթացի հետաձգումը 
պայմանավորված է եղել «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարվելու և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 

https://www.aravot.am/2022/09/19/1292265/
https://www.aravot.am/2022/09/19/1292265/
https://www.aravot.am/2022/09/19/1292265/
https://asparez.am/tapur-2-hastiq-hy/
https://asparez.am/tapur-2-hastiq-hy/
https://asparez.am/dataran-voroshum-hy/
https://asparez.am/dataran-voroshum-hy/
https://asparez.am/dataran-voroshum-hy/
https://asparez.am/dataran-voroshum-hy/
https://asparez.am/dataran-voroshum-hy/
https://asparez.am/dataran-voroshum-hy/
https://asparez.am/nor-mrcuyt-hy/


539-Ն որոշմամբ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, 
ընտրության ընդհանուր նոր կարգ և չափորոշիչներ սահմանելու հետ։ ԿԳՄՍ նախարարության հետ 
նախապատրաստական համատեղ աշխատանքների ավարտից հետո, առաջիկայում մրցույթը 
կհայտարարվի»,-պարզաբանել է Շիրակի մարզպետարանը: 

Անի Մկրտչյան 

Լուսանկարը՝ «Ասպարեզի» արխիվից 

 
Աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքում ձեզ կաջակցի azdarar.mdi.am կայքը 
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Հայաստանում գործարկվել է տեղեկատվական առցանց հարթակ աշխատանքային իրավունքի 
խախտման վերաբերյալ բողոքներն ուսումնասիրելու եւ առցանց խորհրդատվություն տրամադրելու 
նպատակով։ 

Եթե ունեք աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ որեւէ բողոք, կարող եք մուտք գործել 
azdarar.mdi.am կայք, անանուն լրացնել դիմում/հայտը, վերջում ստանալ մուտքի կոդ, որպեսզի 
սահմանված ժամկետում ստանաք խորհրդատվություն։ 
Այս հարթակը դիմողին հնարավորություն է տալիս աշխատանքային իրավունքների խախտումների 
վերաբերյալ անանուն հայտ ներկայացնել։ Ձեր հայտը կուղարկվի աշխատանքային իրավունքների 
խախտումներով մասնագիտացած իրավաբանին, որը կպատասխանի՝ հղում անելով օրենքներին և 
խորհուրդներ տալով հնարավոր գործողությունների վերաբերյալ։ 

Հարթակում նաև դիմողը անանուն կարող է շարունակել քննարկումը մասնագետի հետ՝ մինչև 
ներկայացրած խնդրի կարգավորումը։ 

Այս կայքը ստեղծվել է Բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի կողմից «ԵՄ-ն հանուն 
աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն 
աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի շրջանակներում: 
Ծրագիրն իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի, «Ասպարեզ» լրագրողների 
ակումբ ՀԿ-ի, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի, «Բազմակողմանի տեղեկատվության 
ինստիտուտ. Հայաստան» ՀԿ-ի կողմից՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-
ի և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ համատեղ: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է 
Եվրոպական միության կողմից: 

Երեկ Գյումրի Ինֆոտանը Իջեւանի Ինֆոտունը կազմակերպել էր տեղեկատվական հանդիպում «ԵՄ-ն 
հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ 
հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվող աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ բողոքներ ստանալու նպատակով 
ստեղծված կայքի վերաբերյալ։ 

«Ապարեզի» հետ զրույցում Իջեւան Ինֆոտան ՀԿ-ի ղեկավար Նարեկ Վարշամյանն ասում է, որ 
Շիրակի մարզից հետո տեղեկատվական արշավի շրջանակներում տեղեկատվական հանդիպումներ 
կիրականացվեն նաեւ Կոտայք, Արագածոտն, Գեղարքունիք, Տավուշ մարզերում եւ Երևանում։ Այս 
տեղեկատվական արշավի նպատակն է մարդկանց իրազեկել աշխատանքային իրավունքների ու 
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պարտականությունների վերաբերյալ եւ առցանց, անանուն տաբերակով հնարավորինս աջակցել 
աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ բողոքների դեպքում։ 

Ծրագրի ավարտին Իջեւան Ինֆոտունը կունենա բողոքների վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալներ։ 

Տեղեկատվական արշավի ընթացքում քաղաքացիներին ոչ միայն ներկայացվում է կայքը, կայքում 
դիմում-հայտեր լրացնելու ընթացակարգը, այլեւ ծրագրի փորձագետ, փաստաբան Նինա Հակոբյանը 
ներկայացնում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատողի եւ գործատուի 
իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

«Աշխատանքային օրենսգիրքը կարգավորում է հենց աշխատողի եւ գործատուի միջեւ 
հարաբերությունները։ Սա նշանակում է, որ եթե ձեր եւ ձեր գործատուի միջեւ կնքված է ցանկացած այլ 
տեսակի պայմանագիր կամ ընդհանրապես պայմանագիր կնքված չէ, քան աշխատանքային 
պայմանագիրը, այս դեպքում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի երաշխիքները ձեր իրավունքների, ձեր 
հնարավորությունների մասով ձեզ վրա ուղղակիորեն չեն տարածվի։ Ինչո՞վ են տարբերվում 
աշխատանքային հարաբերությունները մնացած տեսակի հարաբերություններից, ինչո՞ւ է կարեւոր 
հենց ֆիքսել, որ ձեր եւ ձեր գործատուի միջեւ պայմանագիրը պետք է լինի հենց աշխատանքային։ 
Սովորաբար կնքվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, այս դեպքում դուք կատարում եք 
աշխատանքային պարտականությունները, բայց կնքում են քաղիրավական՝ ծառայությունների 
մատուցման պայմանագիր։ Ընդհանրապես քաղիրավական եւ աշխատանքային պայմանագրերը 
տարբերվում են իրենց բնույթով։ Ծառայությունների մատուցման պայմանագրով իրականում պետք է 
կարեւորվի ձեր պատվիրատուի տված արդյունքը, իսկ աշխատանքային պայմանագրի դեպքում 
կարեւորվում է այն ժամանակը, որը դուք ծախսում եք աշխատավայրում»,-ասում է Ն․Հակոբյանը։ 

 

Ըստ նրա՝ կարեւոր է, որ եթե քաղաքացին աշխատում է ծառայությունների մատուցման 
պայմանագրով, գործիքակազմը, որոնցով աշխատում է, քաղաքացին է ներդնում, որով աշխատում է։ 
Գործատուն այս դեպքում պարտավոր չէ քաղաքացուն ինչ-որ բանով ապահովել, իսկ աշխատանքային 
պայմանագրի դեպքում սա գործատուի՝ օրենսդրորեն սահմանված պարտականությունն է։ 

«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի 
հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագիրն 
իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի, «Ասպարեզ» լրագրողների ակումբ ՀԿ-
ի, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց 
սահմանների» ՀԿ-ի ևԵվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ համատեղ: Ծրագիրը 
ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից։ 

Անի Մկրտչյան 

Քննչական կոմիտեն մանրամասներ է հայտնել Պեմզաշենում կատարված սպանությունների մասին 
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ՊԵՄԶԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ 31-ԱՄՅԱ ԲՆԱԿՉՈՒՀՈՒ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԵՐԿՈՒ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԻ ԱՌԹԻՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ԵՐԿՈՒ ԱՆՁ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԵԼ Է 
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ՀՀ քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչության Արթիկի և Անիի քննչական բաժնում 

շարունակվում է Պեմզաշեն գյուղի 31-ամյա բնակչուհու և վերջինիս երկու երեխաների սպանության դեպքի 

առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը: 

ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ դատախազության, ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկված 

միջոցառումների, ինչպես նաև՝ ՀՀ ԱՆ դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի դատագենետիկական, 

դատաբժշկական և դատակենսաբանական փորձաքննությունների բաժինների աշխատակիցների կողմից 

իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի՝ էական նշանակություն ունեցող 

մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում՝ շարժառիթը, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանցից ևս 

մեկի ինքնությունը, ով օրեր առաջ ձերբակալված 32-ամյա տղամարդու ազգականն է՝ 41 տարեկան: 

Մասնավորապես՝ քննությամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Շիրակի մարզի 32-ամյա 

բնակիչը, ով տառապում է «անձի էմոցիոնալ խանգարում՝ սուիցիդալ մտքերով» հոգեկան հիվանդությամբ, 

2022թ. նոյեմբերի 8-ին՝ ժամը 21:00-ի սահմաններում, իր ազգական, նույն բնակավայրի 41-ամյա բնակչի հետ 

հանդիպման ընթացքում տեղեկանալով Պեմզաշեն բնակավայրի 31-ամյա բնակչուհու տանը ենթադրաբար 

գումար լինելու մասին, ձեռք Է բերել պայմանավորվածություն՝ վերջինիս տուն ապօրինի մուտք գործելու և 

գումար հափշտակելու վերաբերյալ, որից հետո, իրենց մտադրությունն իրագործելու նպատակով, նույն օրն 

ապօրինի մուտք են գործել տուն՝ օգտվելով մուտքի դռան բաց լինելու հանգամանքից: 

Տանտիրուհուց տեղեկանալով, որ տանը գումար չկա, իրենց կողմից կատարված հանցագործությունները 

թաքցնելու նպատակով, նախ կապել և միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով՝ առանձին դաժանությամբ 

սպանել են կնոջը, ապա 32-ամյա տղամարդը, կատարված հանցանքները թաքցնելու նպատակով, 

ապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ, կապել է երեխաների ձեռքերն ու ոտքերը և խոհանոցային 

դանակով հարվածներ է հասցրել նրանց մարմնի տարբեր մասերին՝ պատճառելով կյանքի հետ 

անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ: 

Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ՝ 32-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է ներկայացվել՝ 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ, 8-րդ և 13-րդ կետերով, 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

3-րդ , 5-րդ, 6-րդ և 13-րդ կետերով (2 դրվագ), 252-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 198-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասով, իսկ վերջինիս 41-ամյա ազգականին՝ 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ, 13-րդ կետերով և 252-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով: Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան՝ նրանց նկատմամբ 

կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարել է: 

Նախաքննությունը շարունակվում է: 

Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ,քանի դեռ նրա 

մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` 

օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով: 

ՀՀ քննչական կոմիտե 

 

«Կսե՝ արի, տանինք քեզի ծերանոց, բայց ես սոցիալական բնակարան կուզեմ» 

06 November, 2022 20:11 

 

Բնակարանին կարոտ անտունները․ հասցեն՝ Գործարանային 2Ա շենք 

Գյումրու ծայրամասային՝ Բուլվարային թաղամասում է գտնվում նախկին «Ռադիոզավոդի» 

հանրակացարանային շենքերը, որտեղ ներկայում մշտական բնակություն են հաստատել մոտ մեկ 
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տասնյակ անտուն քաղաքացիներ։ Նրանք մինչ 90-

ականները բնակարաններ, ունեցվածք են ունեցել 

Լենինականում եւ Շիրակի մարզի տարբեր գյուղերում, 

ապա տարատեսակ պատճառների հետեւանքով դարձել 

թափառական, անօթեւան։ Նրանք 88-ի հետեւանքով 

բնակարան չեն կորցրել, հետեւաբար պետական 

փոխհատուցում չեն ստացել։2014-2015 թվականներին այս 

կիսավեր շենքերի բնակիչների թիվը հասնում էր շուրջ 20-

ի։ Նրանց մի մասը բարեգործական 

կազմակերպությունների օգնությամբ ստացել է նոր 

բնակարան, հեռացել, իսկ որոշ բնակիչներ ինքնակամ են 

լքել խոնավ, ցուրտ պատերն ու փլված տանիքով 

հանրակացարանային սենյակները։ 

Տիկին Սիլվան հանրակացարանում է բնակվում արդեն 30 տարի։ Թվարկում է հարեւաներին՝ Սերգո, 

Արա, Կնյազը, Արմեն, Անժել, Վարդուշ, Գայան․․․․68-ամյա Սիլվա Սաքանյանը վերհիշում է՝ երբ շենք է 

այցելել Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանը, բնակիչներին հորդորել է ինքնուրույն 

լուծել իրենց բնակարանային խնդիրները; «Քաղաքապետն ըսավ՝ գնացեք, ձեր գլխու ճարը տեսեք, ես 

ձեզի տուն չունիմ տալու, ուրդեղ կուզեք՝ գնացեք ապրեք»։ Տիկին Սիլվան շարունակում է՝ խնդրել է 

սոցիալական բնակարան, սակայն մերժում է ստացել։ Անակնկալի է եկել, երբ առաջարկել են ծերանոց 

տեղափոխել։ «Կսե՝ արի, տանինք քեզի ծերանոց, բայց ես սոցիալական բնակարան կուզեմ»։ 

Սիլվա Սաքանյանը ամսական պետական աջակցություն ստանում է մոտ 49 հազար՝ որպես 

ընտանեկան նպաստ ու կենսաթոշակ։ 

Շենքերը զրկված են կոմունալ տարրական հարմարություններից․ այստեղ լոգարան, սանհանգույց, 

լվացարան ասվածի մասին պատկերացում անգամ չունեն բնակիչները։ Ամռանը էլեկտրական 

սալիկներով, ձմռանը՝ փայտի վառանարով են օրական մեկ անգամ ճաշ եփում։ Ձմռանը արեւի 

ջերմությանն են կարոտում, իսկ ամռան տապին աղբանոցից, դեսից-դենից վառելիք հայթայթում, 

նամակներ գրում մարզպետարանին, համայնքապետարանին, բարեգործական 

կազմակերպություններին՝ խնդրելով վառելիք։ 

Այս կիսավեր շենքերը համայնքապատկան են, Գյումրու համայնքապետարանի, նաեւ Շիրակի 

մարզպետարանի որոշ պաշտոնյաներ ժամանակ առ ժամանակ ներդորղներ են փնտրել, որոնք 

կհետաքրքվեին այս կառույցների ճակատագրով՝ դրանք վերածելով բնակելի շենքերի կամ 

արհետագործական կենտրոնների, սակայն ապարդյուն։ Ներդրողների նախնական հաշվարկներով՝ այս 

շենքերի վերանորոգման ծախսերն ավելի շատ են, քան կպահանջվի նոր շենքի կառուցման դեպքում 

Անի Մկրտչյան 

 

Արձագանք «Ասպարեզի» հրապարակմանը․ անապահով ընտանիքին մարզպետարանը ֆինաջակցություն 

կհատկացնի 
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Գյումրու կիսավեր շենքում բնակվող 3-ամյա Սերգեյի ծանր մանկությանն ու ընտանիքի կեցության 

խնդրին «Ասպարեզն» անդրադարձել էր երեկ՝ «Փոքրիկ Սերգեյի երազանքը․ երբ աղբանոցը դառնում է 

ընտանիքի ապրուստի միջոց» հոդվածում։ 

Ընտանիքի հիմնական աղբյուրը աղբանոցից հավաքած շշերն են ու ալյումինե պարագաները, որոնք 

Սերգեյի հայրը վաճառում է, իսկ երեխայի տատն ունի առողջական խնդիրներ եւ ստանում է 

հաշմանդամության կենսաթոշակ՝ մոտ 31 հազար դրամ։ 

Հոդվածին արձագանքել է Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը։ Նա այսօր իր որդու՝ Սերգեյի 

հետ այցելել է այս ընտանիք, ծանոթացել խնդիրներին։ Մարզպետարանը ընտանիքին հատկացնելու է 

որոշակի ֆինանսական աջակցություն։ 

 

«Անի Մկրտչյանի հոդվածի հետքերով, որդուս՝ Սերգեյի հետ, այցելել ենք իր 3 ամյա անվանակցին՝ 

փորձելով կիրակի օրը հաճելի դարձնել փոքրիկի համար։ Հուսով եմ՝ խաղալիքներն ու քաղցրավենիքն 

ինչ-որ կերպ կկարողանան գունավորել փոքրիկի «գորշ» մանկությունը։ 

Երեխայի տատիկի եւ հայրիկի հետ զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ 

հաջորդ շաբաթվա ընթացքում երեխայի նախակրթարան հաճախելու հարցը կկարգավորենք, ինչպես 

նաեւ մինչեւ ընտանիքի նպաստի հետ կապված խնդիրների իսկությունը բացահայտելը, 

մարզպետարանի կողմից որոշակի ֆինանսական աջակցություն կհատկացվի ընտանիքին։ 

Իսկ վաղն արդեն իմ հանձնարարությամբ, մարզպետարանի համապատասխան բաժնի 

աշխատակիցները կայցելեն ընտանիքին։ 

Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այսպիսի ընտանիքները եզակի չեն Գյումրիում եւ անհրաժեշտություն 

կա, որ հատկապես համայնքներում սոցիալական աշխատողների ինստիտուտը լիարժեքորեն գործի։ 

Մեր ուսումնասիրության արդյունքում կարողացել ենք պարզել, որ համայնքապետարաններում 

ընդամենը մեկ կամ երկու սոցիալական աշխատող կա, իսկ սա բավարար թիվ չէ մեծաթիվ բնակչություն 

ունեցող համայնքների համար։ Ամենօրյա հետեւողականություն է պետք, որպեսզի նման խնդիրները 

հասցեական լուծում ստանան։ 

Մարզպետարանը հետեւողական կլինի՝ ներգրավելով ե՛ւ Գյումրու ՄՍԾ-ին, ե՛ւ 

համայնքապետարանին»,-ֆեյսբուքյան էջում գրել է Շիրակի մարզպետը՝ հրապարակելով այցելության 

լուսանկարը։ 

 

Գյումրու ավագանու նիստ․ 11․11․22թ․ 
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2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին ժամը 12:00-ին Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքում 

(Վարդանանց հր. 1, 2-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ) կկայանա Գյումրի համայնքի ավագանու երրորդ 

նստաշրջանի երրորդ նիստը: 

Ավագանու անդամների գրանցումը՝ սկսած ժամը 11:00-ից: 

Բեռնել նիստի օրակարգում ընդգրկված որոշումների նախագծերը, հավելվածները և այլ փաստաթղթերը 

 

Փոքրիկ Սերգեյի երազանքը․ երբ աղբանոցը դառնում է ընտանիքի ապրուստի միջոց 

05 November, 2022 20:11 

 

Պետական մարմիններն աչք են փակում․ 3-ամյա Սերգեյն ուտելիքի եւ հագուստի կարիք ունի 

Մանկահասակ Սերգեյն արդեն 2,5 տարի է՝ ապրում է Գյումրու Գործարանային 2-Ա հասցեի կիսավեր 

շենքում։ Մութ, խոնավ ու մրոտ պատերի ներսում Սերգեյը երազում է լավ տուն ունենալու եւ լավ մարդ 

դառնալու մասին։ Երեխան ամաչկոտ է, անծանոթների հետ չի սիրում շփվել։ Ժիր ու աշխույժ է, երբ հոր 

ու տատի հետ է լինում ու երկաթ, շիշ հավաքում։ 

Մանկական խաղալիքների փոխարեն նրա փնտրածն ու գտածը ալյումինե, թիթեղյա տարաներն ու 

շշերն են։ Հորը՝ 35-ամյա Սերգո Գալստյանին է օգնում։ 

Կիսավեր շենքի առաջին հարկի մի մասը Սերգոն հասցրել է մաքրել աղբից։ Բուլվարային եւ հարակից 

թաղամասերի աղբանոցներում իրեր, շշեր, անպետք պարագաներ է փնտրում, իրար վրա դարսում, 

ապա հասցնում շենք, դրանք դասավորում առաջին հարկի ծայրամասերում։ Այստեղ եւս դրանք 

առանձնացնում է՝ վառելիքի համար նախատեսված եւ վաճառման ենթակա իրերը։ Ալյումինը, շշերը, 

երկաթը հանձնում, դրա դիմաց գումար ստանում։ Ասում է՝ ամսական այս գործով վաստակում է մոտ 30-

40 հազար դրամ։ 

Հոր գործը դուր է եկել 3-ամյա Սերգեյին, վազում է, փորձում գտնել երկաթ, շիշ ու դրանք փորձում 

տեղափոխել, թեպետեւ տատը՝ 62-ամյա Գալյա Պետրոսյանը, թոռանը համոզում է թողնել այդ մրոտ 

գործը, բայց օգուտ չկա։ 
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Սերգեյի ծնողներն ապրում են առանձին։ Երեխայի խնաքմով հիմնականում զբաղվում է առողջական 

խնդիրներո ունեցող տատը, իսկ հայրն ամբողջ օրը սննդի գումար վաստակելով է զբաղված։ 

1990-ականներին հրդեհի հետեւանքով ամբողջովին այրվել է Գալստյանների տունը, որը գտնվել է 

Գյումրու Բարաքներ թաղամասում, ընտանիքի 3 անդամ զոհվել է։ Ընտանիքը տեղափոխվել է Գյումրու 

Գործարանային 2-Ա շենք, այստեղ են ապրում արդեն 20 տարուց ավելի։ 

«Թափառական դարձանք․․․ էկանք, ընկանք ստեղ․ գոնե աջակցությունս վերականգնեն․ կերթամ 

դիմումը կուդամ, կզարկեն կամպյուտր, կսեն՝ էս ամիս կստանաս, հետո կերթամ փոստ՝ կսեն չկա 

աջակցություն»,-դժգոհում է նա։ 

Տիկին Գալյան 3-րդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Ասում է՝պետությունից ամսական ստանում է մոտ 

31 հազար դրամ։ Սոցիալական աջակցությունից արդեն 6 ամիս է՝ զրկվել է անհասկանալի 

պատճառներով։ Նախկինում, բացի իր հաշմանդամության կենսաթոշակից, տիկին Գալյան ամեն ամիս 

ստացել է 18 հազար դրամ՝ որպես սոցաջակցություն; Ասում է՝ այդ գումարով որոշակիորեն կարողացել 

են թեթեւացնել ընտանիքի հոգսերը։ 

Սերգո Գաստյանը պատմում է, որ քաղաքապետարանից ամիսներ առաջ պատահականորեն այցելել են 

իրենց, արձանագրել, որ սոցիալապես ծանր պայմաններում է ապրում ընտանիքը, մանկահասակ 

Սերգեյը չի հաճախում մանկապարտեզ կամ նախակրթարան։ Դրանից հետո, ինչպես պատմում է 

Սերգոն, այլ այցելություններ չեն եղել։ 

Սերգեյի ծննդյան 4 ամյակը լրանալու է հաշված օրեր անց՝ դեկտեմբերի 9-ին։ Տատը՝ տիկին Գալյան, 

պատմում է, որ 4 տարեկանը լրանալուց հետո երեխային ուղարկելու են հարեւան թիվ 38 հիմնական 

դպրոցի նախակրթարան։ Ասել են՝ այդ տարիքից կարող են ընդունել միայն։ 

Ընտանիքը փայտի վառարանով է տաքացնում մեկ սենյակը, որպես վառելիք ծառայում են Սերգոյի՝ 

աղբանոցից հավաքած անպետք իրերն ու պարագաները։ 

«Ամեն անգամ ընձի կհարցնեն, թե՝ ինչի՞ չես աշխատի, ուրիշ գործ էրա, ես էլ կուզեմ, բայց առողջություն 

չունիմ։ Մեջքի ցավեր ունիմ, չեմ կռնա բանվորություն էնե»,-սրտնեղում է Սերգոն։ 

Տիկին Գալյան, նաեւ Սերգոն համաձայն են անգամ սոցիալական բնակարան տեղափոխվել, միայն թե 

առաջարկող չկա։ Ինձնից են հետաքրքրվում՝ ո՞ւր գնալ, ինչպե՞ս դիմել, ո՞ւմ նամակ ուղղել։ 

«Գոնե կգիտենանք, որ կռիշը չի կաթա, պատերն էլ մաքուր կեղնին․․․ սպես էլ հնարավոր չէ»,-

ավելացնում է տիկին Գալյան։ 

Սերգոն պատմում է՝ հայրը մարդկանց անասուններն է տանում արածացնելու, ամսական իրենց օգնում 

է ընդամենը 5-10 հազար դրամով։ «Էդ էլ է բան․․․կահավաքենք գումարը, էսպես, հազիվ կապրինք»,-

ասում է նա։ 

Ինչպես պատմում է մանկահասակ երեխայի հայրը, էլեկտրաէներգիայի ծախսը փակում են 500-1000 

դրամ «ետ գցելով»։ Սոցիալապես ծայրահեղ ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքին որոշակիորեն 

օգնում են բարեգործական կազմակերպությունները, իսկ բնակարանային խնդիրը մնում է չլուծված։ 

Անի Մկրտչյան 

Ընտանիքին օգնելու ցանկության ունեցողները կարող են զանգել Սերգո Գալստյանին՝ 098107926։ 

Ֆիննախը Շիրակում հայտնաբերել է չարաշահումներ 
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Կազմվել է պետական բյուջե վերականգնման ենթակա գումարների ցանկ 

«Ասպարեզի» տեղեկություններով՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը Շիրակի մարզի պետական 

հիմնարկներում հունիս-օգոստոս ամիսներին կատարել է ստուգումներ։ 

Տեղեկությունը հաստատել են ինչպես ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այնպես էլ Շիրակի 

մարզպետարանը։ 

Պարզվում է՝ ստուգման արդյունքները եղել են մտահոգող, ՀՀ պետական բյուջե վերականգնման 

ենթակա գումարի չափը հասնում է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի։ 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության փոխանցմամբ՝ ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ 

պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության 2022 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» 

1310-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում, ՀՀ ֆինանսաների նախարարի 2022 թվականի 

հունիսի 14-ի թիվ 24-Ա և 2022 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 27-Ա հանձնարարագրերի համաձայն Շիրակի 

մարզպետարանում իրականացվել է ստուգում։ 

Շիրակի մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարանում իրականացրել է 2019-2021 թվականների եւ 2022 թվականի 1-ին եռամսյակի 

ժամանակահատվածի՝ «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և 

տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում», «Կրթություն» եւ «ՀՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդ» բյուջետային ծրագրերի (միջոցառումների) իրականացման նպատակով 

հատկացված միջոցների հաշվին կատարված ծախսերի հիմնավորվածության եւ ճշտության ստուգում: 

Ստուգման արդյունքում կազմված 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 24-Ա ակտով մարզպետարանի 

կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի մասով թերություններ, 

անհամապատասխանություններ չեն արձանագրվել: 

Մարզպետարանից նաեւ գրավոր փոխանցում են, որ 2019-2021 թվականների ընթացքում կրթության 

ոլորտին հատկացված գումարների ճշտությունը ստուգելու նպատակով մարզպետարանի 

ենթակայության թվով 26 հանրակրթական ՊՈԱԿ–ներում կատարվել են ստուգումներ։ Արձանագրվել է 

հաշվառված աշակերտների փաստացի թվաքանակի եւ կոմպլեկտավորումով ներկայացված 

թվաքանակի անհամապատասխանություններ՝ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել եւ արձանագրվել է 

ՀՀ պետական բյուջե վերականգնման ենթակա 16867.6 հազ. դրամ գումար: 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 30-Ա, թիվ 28-Ա և թիվ 29-Ա 

հանձնարարագրերի համաձայն՝ ստուգման շրջանակներում Գյումրու, Ախուրյանի և Անիի 

համայնքապետարաններում ընտրանքային կարգով իրականացվել է ՀՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդի հաշվին «Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին» հոդվածով իրականացված 

ծախսերի հիմնավորվածության եւ ճշտության ստուգում։ Արձանագրվել է ՀՀ պետական բյուջե 

վերականգնման ենթակա՝ 

Գյումրի համայնք – 14828.7 հազ. ՀՀ դրամ, 



Ախուրյան համայնք – 17613.8 հազ. ՀՀ դրամ, 

Անի համայնք – 356.8 հազ. ՀՀ դրամ: 

Ստուգման արդյունքները իրավապահ մարմիններին դիմելու և/կամ ներկայացնելու լիազորություն 

օրենքով սահմանված կարգով վերապահված է համապատասխան ստուգում իրականացնելու 

լիազորություն ունեցող մարմնին՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը։ 

Անի Մկրտչյան 

«Չես ուզում աշխատել  ̀հեռացիր». աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությունը դատական ատյաններում 
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Աշխատանքի վերականգնման պահանջով դատարան է դիմում տուժած քաղաքացիների միայն 15-35 

տոկոսը 

Հայաստանում աշխատանքի ոտնահարված իրավունքի վերականգնման հարցով ոչ բոլոր 

քաղաքացիներն են դիմում դատական ատյանների պաշտպանությանը: Խնդիրներից մեկը, ըստ 

մասնագետների, հիմնականում պայմանավորված է ֆինանսական խնդրով: Հետեւաբար, ՀՀ դատական 

ատյաններում աշխատանքային իրավունքի վերականգնման հայցերի թիվը չի կարող արտացոլել 

աշխատանքային իրավահարաբերություններում առկա իրավիճակի ամբողջական պատկերը: 

«Ես վերջին մեկ ամսում աշխատանքային իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ ունեցել եմ 6 բողոք, 

որից 5-ը պետական կառույցի, իսկ մեկը մասնավոր հիմնարկի աշխատակցի էր վերաբերում: Այդ վեց 

բողոքից, սակայն, դատարան մուտքագրվեց միայն մեկը: 

Գործընկերներիցս մեկը միայն օգոստոս ամսին ուներ 12 բողոք, բոլորն էլ վերաբերում էին 

աշխատանքային իրավահարաբերություններին: Այդ բողոքներից միայն 4-ը մուտքագրվեց դատարան: 

Նշածս բոլոր բողոքների հիման վրա կարելի էր հայցապահանջ ներկայացնել դատարան: Բողոքող 

քաղաքացիների մեծ մասը, այնուհանդերձ, չի փորձում դիմել դատարան: Հիմնական պատճառը 

ֆինանսական միջոցների սղությունն է, պարզ է, որ մինչդատական գործընթացը մենք իրենց օգնում ենք, 

կազմում հայցեր, բայց դատական նիստերում իրենք կամ միայնակ պետք է պաշտպանեն իրենց 

իրավունքները, կամ փաստաբանական ծառայություններից օգտվեն: Մյուս պատճառը, որ բողոքող 

քաղաքացիները չեն նախընտրում դիմել դատական ատյանների պաշտպանությանը, դատական 

համակարգի նկատմամբ առկա անվստահությունն է»,-ասում է իրավաբան Լիանա Հարությունյանը: 

Մասնագետն ահազանգում է` պետական եւ համայնքային կառույցներում աշխատանքի իրավունքի 

ոտնահարման դեպքերն ավելացել են 2020 թվականից սկսած: «Իրավիճակն այնքան է մտահոգող, որ ՀՀ 

առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարրմինն իր` այս առկա լիազորություններով ի վիճակի 

չէ կարգավորել: Պետք է արագ ստեղծվի արտադատական մարմին»,-ասում է իրավաբանը: 

Աշխատանքային իրավահարաբերություններում գերիշխում են հետեւյալ խնդիրնեը` գործատուներն 

աշխատողներին չեն տրամադրում աշխատանքային պայմանագրերը և/կամ աշխատանքից ազատման 

մասին հրամանները, չի իրականացվում պատշաճ ծանուցում սպասվող կրճատումների, աշխատանքից 

ազատման մասին, աշխատողին չի առաջարկվում այլ աշխատանք կամ չի տեղեկացվում այլ 

աշխատանք առաջարկելու անհնարինության մասին, կարգապահական խախտման դեպքում՝ անձից 

բացատրություն չի պահանջվում խախտման վերաբերյալ, աշխատանքից ազատման մասին հրամանում 

բացակայում է իրավական և/կամ փաստական հիմքը, հրամաններն արձակվում են ոչ աշխատանքային 

օրերին և այլն։ 

«Դու ոչ թե աշխատող ես, այլ` ստրուկ. այս տրամաբանությամբ են հիմա շատ հիմնարկներում 

ձեւավորվում աշխատող-գործատու հարաբերությունները: Դու պիտի ավել աշխատես, որովհետեւ 

աշխատանք չկա, հազիվ ես դա ճարել: Այս մտահոգությունն է հիմա, իսկ սրանից օգտվում է միայն 

գործատուն: Աշխատողն ու գործաուն հավասար պայմաններում չեն, հավասար նժարներում չեն: Հենց 

https://asparez.am/ashkhatanq-heranal-hy/


այս պատճառով աշխատողը շատ հաճախ համարվում է ստրուկ: Գործատուն ամեն անգամ պատրաստ 

է ասել` եթե չես ուզում աշխատել` մուտքի դուռը բաց է, հեռացիր, կգա մեկ ուրիշը»,-պատմում է 59-

ամյա Անահիտ Հարությունյանը, որը երկու ամիս առաջ է հեռացել համայնքային ենթակայության 

դպրոցից, աշխատել է դռնապան: Սահմանված աշխատարվարձը եղել է ամսական 72 հազար դրամ` 

ներառյալ հարկերը: Պատմում է, որ գործատուն ստիպել է նաեւ հավաքարարություն անել, 

աշխատողների համար անձնական նպատակներով գնալ խանութ, գնումներ անել: Իրավիճակի միակ 

ելքը, ըստ նրա, եղել է աշխատանքից ազատվելը: 

Աշխատանքային վեճերի դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն 

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից 

իրականացվել է ՀՀ-ում աշխատանքային վեճերի դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն։  

Հետազոտությունը կատարվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից 

«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի եւ դերի 

հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների եւ սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի 

շրջանակներում, որն իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի, «Ասպարեզ» 

լրագրողների ակումբ ՀԿ-ի, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի, «Բազմակողմանի 

տեղեկատվության ինստիտուտ. Հայաստան» ՀԿ-ի կողմից՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց 

սահմանների» ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ համատեղ: Ծրագիրը 

ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: 

Ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկվել են աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ 496 

գործ, որոնցով կայացվել է վճիռ (384 քաղաքացիական և 112 վարչական գործեր), ինչպես նաև 123 

կարճման մասին որոշում: 

Ինչպես հրապարակված է զեկույցում, ուսումնասիրությամբ բացահայտվել են ՀՀ-ում աշխատանքային 

իրավունքների իրավիճակի հետ կապված խնդիրներ, ինչպես անձանց աշխատանքից ազատելու մասին 

հրամանների վիճարկման, այնպես էլ աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարների 

բռնագանձման, աշխատանքի էական հանգամանքների փոփոխության, կարգապահական տույժերի 

վիճարկման, կենսաթոշակի նշանակման, աշխատանքային ստաժի հաստատման և այլ հարցերի 

վերաբերյալ։ 

Դատական ակտերի ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են ինչպես օրենսդրական բացերի 

և թերի կարգավորումների խնդիրներ (օրինակ՝ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի 

կնքման սպառիչ հիմքերի բացակայություն, աշխատանքից կարգապահական խախտման հիմքով 

ազատելուն վերաբերող իրավակարգավորումների հստակություն և այլն), այնպես էլ դատարանի 

հակասական պրակտիկային վերաբերող հարցեր (օրինակ՝ աշխատանքային վեճերով հայցվորի՝ 

պետական տուրքը վճարելուց ազատված լինելու, աշխատանքային վեճերով հիմնական և ածանցվող 

պահանջների գնահատման, կենսաթոշակի վերահաշվարկի, այդ թվում՝ աշխատանքային ստաժի 

հաստատման գործերով ընդդատության որոշման, ՔԴՕ 214-րդ հոդվածի պահանջների պահպանման) և 

այլ հարցերի առնչությամբ։ 

«Ասպարեզի» հետ զրույցում «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ իրավական 

հետազոտող, փաստաբան Նինա Հակոբյանն ասում է, որ թե քաղաքացիական, թե վարչական գործերի 

պարագայում հիմնական խնդիրը գործատուների կողմից անձին աշխատանքից ազատելիս օրենքով 

նախատեսված ընթացակարգի և երաշխիքների չպահպանումն է, ներառյալ՝ ծանուցման ընթացակարգի 

խախտումներ, վերջնահաշվարկ չկատարել, աշխատանքից ազատման հրամանում փաստական և 

իրավական հիմքերի ոչ լրիվ ներկայացում և/ կամ հիմնավորում և այլն: 

«Հանրային ծառայողների պարագայում, օրինակ, դատարանը բազմիցս արձանագրել է, որ պետական 

մարմնի կողմից իրականացվել են ձևական ներքին վերակազմակերպման գործընթացներ, որպեսզի 

հնարավորություն ստեղծեն անձանց աշխատանքի ազատման համար: Առանձին խնդիր է որոշակի 

ժամկետով աշխատանքային պայմանագրերի (մշտական բնույթ կրող աշխատանքի դեպքում) կամ 

https://drive.google.com/file/d/1OM04JDssloqVI7pD51RAlBiQPrrUU_El/view
https://drive.google.com/file/d/1OM04JDssloqVI7pD51RAlBiQPrrUU_El/view


քաղաքացիական իրավական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքումը (փաստացի 

աշխատանքային հարաբերություններում գտնվելու դեպքում)՝ խուսափելու Աշխատանքային 

օրենսգրքով անձի համար սահմանված երաշխիքները պահպանելուց, օրինակ՝ արձակուրդի 

տրամադրում, հանգստի և աշխատաժամանակի ռեժիմի պահպանում և այլն: Արձանագրված 

խնդիրների մեծ մասը պայմանավորված է գործատուների և աշխատակիցների աշխատանքային 

իրավունքի նորմերի իրազեկվացության պակասով: 

Առկա են նաև որոշ օրենսդրական բացեր, որոնք հանգեցնում են տարբեր հարցերով դատարանի 

տարատեսակ պրակտիկային: Օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 214-րդ 

հոդվածը իմպերատիվ կարգով սահմանում է, որ Դատարանը անվավեր է ճանաչում գործատուի այն 

հրամանները, որոնք չեն պարունակում դրանց կայացման համար անհրաժեշտ բավարար փաստական 

և/ կամ իրավական հիմքեր: Սակայն նմանատիպ դրույթ առկա չէ Աշխատանքային օրենսգրքում, որի 

արդյունքում դեպքերի մեծ մասում գործատուները թերիրազեկված են նշված հոդվածի մասին և 

պրակտիկայում չեն պահպանում այն: Նշված և այլ խնդիրների լուծման տարբեր ուղիներ կան: Օրինակ՝ 

գործատուների պրակտիկայի շտկման համար Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի 

լիազորությունները կարող են առավել արդյունավետ իրացվել՝ շրջաբերականների, փաստաթղթերի 

օրինակելի ձևերի, վերապատրաստումների անցկացման նպատակով: Անհրաժեշտ է նաև 

աշխատողների շրջանակներում իրազեկվացության բարձրացում, այդ թվում նաև Տեսչական մարմնի 

թեժ գծի և այլ լծակների մասին տեղեկացնելով, ընգրկելով աշխատողների ավելի մեծ շրջանակ, օրինակ՝ 

հեռուստատեսության, հասարակական տրանսպորտում տեղեկատվական թերթիկների տրամադրման և 

այլնի միջոցով»,-ասում է Ն.Հակոբյանը: 

Ուսումնասիրության արդյունքում ներկայացվել են առաջարկներ՝ ուղղված ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ 

գործադիր և դատական մարմիններին՝ աշխատանքային իրավահարաբերություններին վերաբերող 

օրենսդրական և պրակտիկ դաշտը բարելավելու, աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ 

իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ 

Վճիռներից 265-ը վերաբերել են ինչպես ոչ կարգապահական, այնպես էլ կարգապահական հիմքով 

աշխատանքից ազատմանը: 

Ոչ կարգապահական հիմքով ազատման դեպքեր (քաղաքացիական գործեր) 

Զեկույցում առանձնակի ուսումնասիրվել են ոչ կարգապահական հիմքով ազատման դեպքերին 

(քաղաքացիական գործեր եւ վարչական գործեր): 

Ոչ կարգապահական հիմքով ազատման դեպքում քաղաքացիական գործերով հայցվորների 

մեծամասնությունը (58%) եղել է իգական սեռի, իսկ վարչական գործերով՝ ճնշող մեծամասնությունը 

(74%)՝ արական սեռի ներկայացուցիչներ: 

Առանց ներկայացուցիչ գործերի ճնշող մեծամասնությունը մերժվել է: Գործերի ճնշող մեծամասնության 

դեպքում երկու կողմն էլ ապահովել են մասնակցությունը դատական նիստերին։ 

Վճիռներից 265-ը վերաբերել են ինչպես ոչ կարգապահական, այնպես էլ կարգապահական հիմքով 

աշխատանքից ազատմանը: 

Ոչ կարգապահական հիմքով ազատման դեպքում քաղաքացիական գործերով հայցվորների 

մեծամասնությունը (58%) եղել է իգական սեռի, իսկ վարչական գործերով՝ ճնշող մեծամասնությունը 

(74%)՝ արական սեռի ներկայացուցիչներ: 

Առանց ներկայացուցիչ գործերի ճնշող մեծամասնությունը մերժվել է: Գործերի ճնշող մեծամասնության 

դեպքում երկու կողմն էլ ապահովել են մասնակցությունը դատական նիստերին։ 



Դիտարկված 384 քաղաքացիական գործերից 107-ը (28%) վերաբերել են աշխատանքից ոչ 

կարգապահական հիմքով ազատման հարցերին։ Դրանցից մեկը վերահասցեագրվել է ՀՀ վարչական 

դատարանից: 

Նշված 107 գործից 63-ը (59%) բավարարվել են, որից 29-ը՝ ամբողջությամբ, իսկ մնացածը՝ մասնակի։ 

Հայցվորներից 62-ը (58%) եղել է իգական սեռի՝ հիմնականում մարզերից։ 

Ինչպես հրապարակված է զեկույցոմ, գործերի մեծամասնությունը քննվել է մարզերում՝ 57 (53%)։ 

Դիտարկված 107 գործերից 96-ով (90%) հայցվորն ունեցել է փաստաբան ներկայացուցիչ: Փաստաբանի 

մասնակցությամբ գործերով հայցերից 63-ը (66%) բավարարվել է։ Առանց ներկայացուցիչ 11 գործից 10-

ով հայցը մերժվել է։ Նշված ցուցանիշը վկայում է փաստաբանի աջակցության եւ խորհրդատվության 

կարեւորության մասին ինչպես դատարան դիմելուց առաջ, այնպես էլ գործի քննության ընթացքում։ 

Դիտարկված 107 գործերից 102-ով (96%) հայցվորը կամ նրա ներկայացուցիչը ներկա են եղել գործի 

քննությանը, իսկ պատասխանողի ներկայացուցիչը՝ գործերի 84-ի (79%)քննությանը։ Ինչպես տեսնում 

ենք, քաղաքացիական գործերով աշխատանքից ազատման վերաբերյալ գործերի ճնշող 

մեծամասնության դեպքում կողմերն ապահովել են ներկայությունը գործի քննությանը, ընդ որում՝ 

հայցվորը հիմնականում ունեցել է փաստաբան։ Գործերի քննությունը վարույթ ընդունելու պահից 

մինչեւ վճիռ կայացնելը տեւել է ընդհուպ մինչեւ1 տարի եւ 8 ամիս։ Ամենաերկար քննված գործը 

վերաբերել է աշխատողի նախաձեռնությամբ աշխատանքից ազատելուն: 

Դիտարկված գործերով աշխատանքից ազատումը եղել է հետեւյալ հիմքերով. 

✓ 51 գործ՝ արտադրության ծավալների եւ (կամ) տնտեսական եւ (կամ) տեխնոլոգիական եւ (կամ) 

աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման եւ (կամ) արտադրական անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված` աշխատողների քանակի եւ (կամ) հաստիքների կրճատման դեպքում (ԱՕ-ի 113- րդ 

հոդված մաս 1 կետ 2), 

✓ 16 գործ՝ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի լուծումը նրա գործողության 

ժամկետը լրանալու պատճառով (ԱՕ-ի 111-րդ հոդված). 

✓ 12 գործ՝ տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող աշխատողի վաթսուներեք տարին, իսկ 

տարիքային կենսաթոշակի իրավունք չունեցող աշխատողի վաթսունհինգ տարին լրանալու դեպքում, 

եթե համապատասխան հիմքը նախատեսված է աշխատանքային պայմանագրով (ԱՕ-ի 113-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 11-րդ կետ), 

✓ 6 գործ՝ աշխատողի` զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին չհամապատասխանելու 

դեպքում (ԱՕ-ի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ). 

✓ 5 գործ՝ աշխատողի նախաձեռնությամբ պայմանագիր լուծելը (ԱՕ-ի 112 հոդված, մաս 1), 

✓ 4 գործ՝ աշխատողի եւ գործատուի համաձայնությամբ սահմանված փորձաշրջանի արդյունքներով 

(ԱՕ-ի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12.1 կետ), 

✓ 3 գործ՝ աշխատանքի էական պայմանների փոփոխության հիմքով պայմանագիրը լուծելը (ԱՕ-ի 109 

հոդված, մաս 1, կետ 9), 

✓ 2 գործ՝ կողմերի համաձայնությամբ (ԱՕ-ի 110-րդ հոդված), 

✓ 2 գործ՝ ՓԲԸ/ԲԲԸ աշխատակիցներին աշխատանքից ազատելը, 

✓ 2 գործ՝ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ փաստաթղթերի տրամադրում, 



✓ 2 գործ՝ հրամանի բացակայության պայմաններում առանց որեւէ իրավական 

հիմքի, 

✓ 1 գործ՝ չձեւակերպված աշխատակցի աշխատանքից ազատելը, 

✓ 1 գործ՝ մրցույթի արդյունքները չհաստատելը։ 

Դատարանն արձանագրել է ինչպես ընդհանուր բնույթի, այնպես էլ ազատման հիմքից բխող 

առանձնահատկություններով պայմանավորված խնդիրներ։ 

Բավարարված գործերով Դատարանի կողմից արձանագրվել են գործատուի կողմից կատարված 

հետեւյալ խախտումներ. 

✓ Չեն տրամադրվել աշխատանքային պայմանագրերը եւ/կամ աշխատանքից ազատման մասին 

հրամանները, 

✓ Չի իրականացվել պատշաճ ծանուցում սպասվող կրճատումների, աշխատանքի էական պայմանների, 

աշխատանքից ազատման մասին (չի պահպանվել կարգը, ժամկետները, ծանուցվել է աշխատանքից 

ազատելու մասին հրամանն արձակելուց հետո, ծանուցումը չի պարունակել օրենքով պահանջվող 

տեղեկությունները եւ այլն/, 

✓ Աշխատանքից ազատման մասին հրամանում բացակայել է իրավական եւ/կամ փաստական հիմքը, 

✓ Չի առաջարկվել այլ աշխատանք կամ չի տեղեկացվել այլ աշխատանք առաջարկելու 

անհնարինության մասին, 

✓ Չի հիմնավորվել աշխատակիցների թվի կամ հաստիքների կրճատման անհրաժեշտությունը՝ ԱՕ-ով 

սահմանված նախապայմանների պարագայում, 

✓ Արհեստական կրճատումների իրականացում եւ հաստիքի վերականգնում կարճ ժամանակ անց, 

✓ Չի հիմնավորվել աշխատանքի էական պայմանների փոփոխությունը կամ փոփոխության դեպքում՝ 

աշխատողի կողմից նոր պայմանների համաձայնություն չհայտնելը, 

✓ Հրամաններն արձակվել են ոչ աշխատանքային օրերին, 

✓ Պայմանագիրը լուծվել է աշխատողի հղիության մասին տեղեկանալու դեպքում փորձաշրձանի 

ավարտին, 

✓ Չի պահպանվել աշխատողի կողմից պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը հետ կանչելու համար 

օրենքով նախատեսված ժամկետը, 

✓ Կողմերի համաձայնության հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման 

դեպքում համաձայնագիր չի ստորագրվել եւ այլն: 

Զեկույցում իրավիճակն ավելի ակնառու դարձնելու նպատակով օրինակներ են բերվել դատական 

գործերից: Մասնավորապես, Թիվ ՇԴ3/0421/02/20 գործով հայցվորը ծանուցում է ստացել 14.01.2020թ.-ին 

25.12.2019թ.-ի թվագրմամբ 08.01.2020թ.-ից աշխատանքից ազատվելու մասին, որում հղում է արվել 

համայնքի ավագանու 05.12.2019թ.-ի որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակում օտար լեզվի 



խմբավարի հաստիքը կրճատված լինելու հանգամանքին։ Դատարանը հաստատել է, որ տեղի է ունեցել 

հաստիքների կրճատում, ու առկա չի եղել հայցվորի որակավորմանը համապատասխան թափուր 

հաստիք, սակայն գտել է, որ հրամանը կայացվել է օրենքի խախտմամբ, քանի որ չի ապահովվել 

սահմանված ժամկետում աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցված լինելը: 

Պատասխանողն չի առարկել հայցվոր կողմի՝ սահմանված ժամկետում ծանուցված չլինելու պնդմանը եւ 

նշել է, որ սահմանված երկամսյա ժամկետում հիմնադրի կողմից համապատասխան որոշման 

կայացման եւ դրա ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածն արդեն իսկ երկու ամսից պակաս է եղել, 

որպիսի պայմաններում պատասխանողը հայցվորին 25.12.2019թ. ներկայացրել է ծանուցում, սակայն 

նշված ծանուցումը հայցվորը հրաժարվել է ստանալ, որի մասին կազմվել է արձանագրություն, ինչից 

հետո այն հայցվորին ուղարկվել է փոստային առաքմամբ: Դատարանը նշված պնդումները հիմնավոր չի 

համարել, քանի որ պատասխանողը, 06.11.2019թ. դրությամբ համայնքի ղեկավարին հաստիքների 

փոփոխության վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնելով եւ համայնքապետարանի համապատասխան 

բաժնում քննարկումներին մասնակցելով, առնվազն կարող էր ենթադրել, որ այդ գործընթացն կարող է 

հանգեցնել իր աշխատողի հաստիքի կրճատման, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնելու էր վերջինիս հետ 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման: Հետեւաբար, որպես գործատու պետք է կանխատեսեր, որ 

ավագանու նիստի ընթացքում իր առաջարկության ընդունումը հանգեցնելու է հայցվորի հետ 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման: Այս պայմաններում՝ որպես գործատու պարտավոր էր 

ապահովել իր աշխատողի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը՝ սահմանված ժամկետում 

ծանուցելով վերջինիս իր հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հավանականության մասին: 

Դատարանն ընդգծել է, որ նույնիսկ տուժանքի կիրառման դեպքում պահպանվում է իմպերատիվ այն 

պահանջը, որ աշխատողը պետք է ծանուցվի աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին մինչեւ 

աշխատանքային պայմանագրի լուծումը: Հետեւաբար, աշխատանքային պայմանագրի լուծումից հետո 

ծանուցման դեպքում գործատուն ոչ թե չի պահպանում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի (ԱՕ)-ի 115-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետները, այլ գործատուն չի պահպանում ԱՕ-ի 113-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի լուծման 

կարգը, քանի որ աշխատանքային պայմանագիրը լուծում է առանց նախնական ծանուցման: 

Դատարանն անվավեր է ճանաչել աշխատանքից ազատման մասին հրամանը: 

Ոչ կարգապահական հիմքով ազատման դեպքեր (վարչական գործեր) 

Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել է ոչ կարգապահական հիմքով աշխատանքից 

ազատման վերաբերյալ ՀՀ վարչական դատարանում քննված 39 գործ։ 

Նշված գործերից. 

✓ 17-ը վերաբերել են կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում հաստիքների կրճատման 

հիմքով ազատմանը. 

✓ 8-ը՝ վարչական կամ հայեցողական պաշտոնից ղեկավարի հայեցողությամբ ազատելուն. 

✓ 3-ը՝ ազատման հրամանն անվավեր ճանաչելուց հետո նախկին պաշտոնին չնշանակելուն. 

✓ 2՝ ոստիկանության ռեզերվ տեղափոխվելուն. 

✓ 2-ը՝ կարգի խախտմամբ պաշտոնին նշանակվելուն, որի արդյունքում 

պայմանագիրը դադարեցվել է. 

✓ 2` վերակազմավորման արդյունքում ազատվելուն. 

✓ 1-ը՝ սահմանային տարիքը լրանալու հիմքով ազատմանը. 



✓ 1-ը՝ աշխատողի նախաձեռնությամբ ազատվելուն. 

✓ 1-ը՝ քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելուց եւ կալանքը որպես 

խափանման միջոց կիրառելուց հետո աշխատանքից ազատելուն եւ խափանման 

միջոցը փոփոխելուց հետո չվերականգնելուն. 

✓ 1-ը՝ կատարողականի ցածր լինելուն. 

✓ 1-ը՝ աշխատողի դիմումի համաձայն պաշտոնից տեղափոխելուն ավելի ցածր 

պաշտոնի՝ առանց համաձայնության։ 

Դիտարկված գործերից 9-ը բերվել են ՊԵԿ-ի, 5-ը՝ ոստիկանության, 5-ը՝ վարչապետի եւ/կամ 

վարչապետի աշխատակազմի, 4-ը՝ Ֆինանսների նախարարության, 3-ը՝ Տնտեսական զարգացման եւ 

ներդրումների նախարարության եւ դրա ենթակայությամբ գործող գույքի կառավարման կոմիտեի, 2-ը՝ 

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության դեմ։ Դիտարկվել են նաեւ ԱԺ 

աշխատակազմի, ԱՆ քրեակատարողական ծառայության, դատական դեպարտամենտի, Էկոնոմիայի 

նախարարության, Կառավարության, Կադաստի կոմիտեի, Հանրային հեռուստառադիոընկերության 

խորհուրդի, Հաշվեքննիչ պալատի, Շիրակի մարզպետարանի, ՊՆ-ի եւ Քննչական կոմիտեի դեմ բերված 

մեկական գործեր։ 

Դիտարկված գործերից 26-ը (67%) բավարարվել են, որից 13-ը՝ ամբողջությամբ, իսկ մնացածը՝ մասնակի։ 

Մասնակի բավարարման հիմնական պատճառ հանդիսացել է նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

անհնարինությունը։ 

Դատարանը հայցերը մերժել է հիմնականում հետեւյալ հիմնավորմամբ. 

– օրենքով սահմանված չափանիշների հիման վրա նախապատվության իրավունքի 

բացակայություն, 

– զբաղեցրած պաշտոնից ավելի ցածր պաշտոնի նշանակման համաձայնություն 

չհայտնելը եւ այլն։ 

Դիտարկված 39 գործերից 29-ում (74%) հայցվորն արական սեռի ներկայացուցիչ է եղել։ 

Մեկ գործով եղել է երկու հայցվոր։ Ի տարբերություն քաղաքացիական գործերի, վարչական գործերով 

իգական սեռի ներկայացուցիչ հայցվորների թիվը զգալի ցածր է։ 

Ըստ հրապարակված զեկույցի` դիտարկված գործերից 32-ով (82%) հայցվորն ունեցել է ներկայացուցիչ։ 

Առանց ներկայացուցիչ 7 գործից 6-ը մերժվել է։ Նշված ցուցանիշը վկայում է փաստաբանի աջակցության 

եւ խորհրդատվության կարեւորության մասին ինչպես դատարան դիմելուց առաջ, այնպես էլ գործի 

քննության ընթացքում։ 

Դիտարկված գործերից 35-ով (90%) հայցվորը կամ նրա ներկայացուցիչը ներկա են եղել գործի 

քննությանը, իսկ պատասխանողի ներկայացուցիչը ներկա է եղել գործերի 27-ի (69%) քննությանը։ 

Վարչական գործերով աշխատանքից ազատման վերաբերյալ գործերով կողմերը գործերի 

մեծամասնության դեպքում ապահովել են ներկայությունը գործի քննությանը, ընդ որում՝ հայցվորը 



հիմնականում ունեցել է ներկայացուցիչ։ Սակայն, ի տարբերություն քաղաքացիական գործերի, 

պատասխանողը՝ պետական մարմինը, ապահովել է ներկայությունն ավելի սակավաթիվ գործերի 

դեպքում: 

Գործերի քննությունը վարույթ ընդունելու պահից մինչեւ վճիռ կայացնելը տեւել է 3 ամսից մինչեւ 2 

տարի եւ ավելի։ 

Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների` դատարանը գործերի մի մասով գտել է, որ վիճարկվող 

հանգամանքները չեն կարգավորվում հանրային ծառայության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ, 

ուստի կիրառելի էին ԱՕ-ով նախատեսված դրույթները, որոնք եւ չեն կիրառվել վարչական մարմնի 

կողմից։ Օրինակ, ժամանակավոր անաշխատունակության ընթացքում քաղաքացիական ծառայողին 

զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու հետ կապված հարաբերությունները, հաստիքների կրճատման 

հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին աշխատակիցներին նախապես ծանուցելը, 

աշխատանքային հարաբերությունները, որոնք առաջանում են պետական հայեցողական պաշտոն 

զբաղեցնող անձի եւ նոր անմիջական ղեկավարի միջեւ՝ անմիջական ղեկավարի փոփոխությունից հետո 

մեկամսյա ժամկետում պետական հայեցողական պաշտոնում նոր նշանակում չկատարելու դեպքում եւ 

այլ հարցեր: 

Արձանագրվել են դեպքեր, երբ գործից հանգամանքներից պարզ է դարձել, որ ՀՀ կառավարությունը 

հատուկ փոփոխել է կոնկրետ գործունեությամբ/պաշտոնի համար սահմանված պահանջները՝ 

սահմանելով բացառություններ, որպեսզի հնարավոր լինի նշանակել կոնկրետ անձի: 

Կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում հաստիքների կրճատման հիմքով աշխատանքային պ

այմանագրի լուծումը 

Զեկույցում առանձնացվել են նաեւ կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում հաստիքների 

կրճատման հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման խնդիրներին: 

Կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում հաստիքների կրճատման հիմքով աշխատանքային 

պայմանագրի լուծումը խնդրով դիտարկված 17 գործերից 12-ը (72%) բավարարվել են, որից միայն 5-ը՝ 

ամբողջությամբ։ Մասնակի բավարարման հիմնական պատճառը նախկին պաշտոնում վերականգնելն 

անհնարին դառնալն է։ 

Նման դեպքերում Դատարանը բավարարել է հարկադիր պարապուրդի եւ նախկին պաշտոնում 

վերականգնման անհնարինության դիմաց հատուցման պահանջը։ 

Դիտարկված գործերով նշված հիմքով ազատումը կարգավորվել է պետական ծառայության տարբեր 

տեսակները կարգավորող առանձնահատուկ օրենքներով, որոնք մի կողմից ունեցել են ընդհանուր 

մոտեցումներ, օրինակ՝ այլ աշխատանք առաջարկելու պարտադիր լինելը, իսկ մյուս կողմից՝ 

առաձնահատուկ մոտեցում, օրինակ՝ կրճատումից առաջ ատեստավորման անցկացումը։ 

Ինչպես եւ քաղաքացիական գործերով, Դատարանն արձանագրել է համանման խնդիրներ՝ 

– ծանուցման կարգի խախտումներ, 

– հրամաններում իրավական եւ փաստական հիմքի բացակայություն, 

– աշխատողին՝ նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, 

առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք չառաջարկելը եւ այլ 

խնդիրներ։ 



Զեկույցում մեջբերված է Թիվ ՎԴ/1933/05/19 գործը: 
Ծանուցումների տեքստը քննարկելիս` Դատարանն արձանագրել է, որ նախ հստակեցված չէ, թե 

կոնկրետ որն է աշխատանքից ազատելու հիմքը՝ աշխատանքի կազմակերպման պայմանների 

փոփոխությունը, թե կառուցվածքային փոփոխությունները: Հստակեցված չէ նաեւ, թե խոսքը 

վերաբերում է աշխատանքային պայմանների էական փոփոխությանը, թե աշխատանքից ազատելուն: 

Ծանուցումների բովանդակության ուսումնասիրությունը վկայում է, որ դրանք ծանուցում են ոչ թե 

արդեն իսկ առկա աշխատանքից ազատելու հիմքի ու պատճառի ու այդ հիմքով ու պատճառով 

աշխատանքից ազատելու փաստի ու օրվա մասին, այլ աշխատանքից ազատելու հնարավորության 

(հավանականության) մասին: 

Դատարանն ընդգծել է, որ ծանուցումը պետք է լինի որոշակի, իսկ նշված գործով ծանուցումները չեն 

բավարարում որոշակիության պահանջը։ Դատարանը եզրահանգել է, որ գործում առկա վերը նշված 

երկու ծանուցումները ԱՕ-ի 115-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանող ծանուցումներ չեն, որպիսի պայմաններում պատշաճ կերպով կատարված չէ նաեւ 

ԱՕ-ի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պարտականությունը: 

Որոշ գործերով հայցի բավարարման հիմքում դրվել է այն հանգամանքը, որ պատասխանողը չի 

կարողացել ապացուցել, որ սահմանված կարգով եւ ժամկետում ծանուցել է աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու մասին, այդ թվում՝ ծանուցման բնօրինակը պահպանված չլինելու պատճառով: 

Մի շարք գործերով Դատարանն արձանագրել է պետական մարմիններում վերակազմավորումը 

ձեւականորեն անցկացնելու պրակտիկան, որի արդյունքում որոշ աշխատակիցներ խախտումներով 

ազատվել են աշխատանքից: 

Թիվ ՎԴ/1714/05/19 գործով ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների 

նախարարությունում տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում այն բաժինը, 

որտեղ աշխատել է հայցվորը, միացվել է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի վարչություններից 

մեկին։ Հայցվորին չեն առաջարկել այլ հաստիքի նշանակել այն պայմաններում, երբ իր հաստիքին 

հավասարազոր երկու հաստիք է առկա եղել վարչությունում։ 

Դատարանն արձանագրել է, որ բաժնի՝ վարչությանը միանալու արդյունքում ոչ միայն պահպանվել են 

բաժնի թվով 5 հաստիքները, այլեւ վարչությունում հաստիքների թիվն ավելացվել է մեկով: Դատարանը 

գտել է, որ տվյալ դեպքում տեղի չի ունեցել Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

վերակազմակերպմամբ եւ (կամ) կառուցվածքային փոփոխությամբ պայմանավորված հաստիքների 

կրճատում, հետեւաբար Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի 

պաշտոնակատարի հրամանը՝ հայցվորին «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 37- րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ, ընդունվել է 

օրենքի խախտմամբ, որպիսի հանգամանքը հիմք է այդ հրամանն անվավեր ճանաչելու համար: 

Դատական պաշտպանության արդյունավետության ցուցիչը 

Արդյո՞ք տարբեր դատավորներ նոյնաբովանդակ հայցերի եւ աշխատանքից ազատման նույն հիմքի 

առկայության պարագայում կայացրել են տարբեր վճիռներ, ինչ է ցույց տվել մշտադիտարկումը։ 

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ իրավական հարցերով փորձագետ Աննա 

Մելիքյանը պատասխանում է. «Հայտնաբերվել են նմանատիպ մի շարք գործեր: Օրինակ՝ գործատուի 

հրամանում փաստական և իրավական հիմքի բացակայության դեպքում դատավորների մի մասը 

օրենսդրությանը համահունչ այդ հիմքով արդեն իսկ անվավեր է ճանաչել այդ հրամանը, մյուս մասը՝ ոչ, 

կամ մեկ այլ օրինակ. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին մասին առաջին 

կետի համաձայն՝ դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են հայցվորները` 

աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների հետ կապված այլ գումարների գանձման և 

աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ հայցերով։ Գործնականում արձանագրել ենք հակասական 

պրակտիկա, օրինակ Վարչական դատարանը միատեսակ մոտեցում չի ցուցաբերել վերը նշված 

հիմքերով բերված գործերով հայցվորի՝ պետական տուրքի վճարումից օրենքով ազատված լինելու 

հարցում։ Այսպես, աշխատավարձի կամ այլ վճարների գանձման խնդրով 13 դիտարկված գործերից 8-ով 



(62%) Դատարանը գտել է, որ հայցվորն օրենքի ուժով ազատված չէ պետական տուրքը վճարելուց։ 

Օրինակ, Պաշտպանության նախարարության (ՊՆ) դեմ ներկայացված շաբաթ օրերին առանց 

վարձատրվելու աշխատելու վերաբերյալ դիտարկված 6 գործից 2-ով է Դատարանը գտել, որ հայցվորն 

ըստ օրենքի ազատված է պետական տուրքը վճարելուց, քանի որ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 

22-րդ հոդվածի «ա» կետի համաձայն՝ դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են 

հայցվորները` աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների հետ կապված այլ գումարների 

գանձման և աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ հայցերով, կամ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 

22-րդ հոդվածի «ա» ենթակետով հայցադիմում ներկայացնելիս պետական տուրք վճարելու 

պարտավորություն չի ունեցել, ուստի պետական տուրքի գծով դատական ծախս ևս չի առաջացել։ Իսկ 

մեկ այլ գործով, որը ևս վերաբերել է շաբաթ օրերին առանց վարձատրության աշխատելու հարցին, 

հայցվորը ներկայացրել է պետական տուրքի վճարումից հետաձգելու վերաբերյալ միջնորդություն, որը 

բավարարվել է Դատարանի կողմից։ Նշված գործով հայցը բավարարվել է, և Դատարանը վճռել է, որ 

դատական ծախսի` պետական տուրքի, հատուցման պարտականությունը կրում է ՊՆ-ն, և վերջինիցս 

հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի ենթակա է բռնագանձման 4.000 ՀՀ դրամ»: 

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ իրավական հետազոտող, փաստաբան 

Նինա Հակոբյանն ասում է, որ ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ մի կողմում կան 

խնդիրներ, մյուսում դատական պաշտպանության արդյունավետության բարձր ցուցիչ է առկա: 

«Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դատարանները դիտարկված շուրջ 500 գործերից 72%-ի 

դեպքում բավարարել են հայցերը, ինչը դատական պաշտպանության արդյունավետության ցուցիչ է, 

հատկապես՝ աշխատանքային ստաժի հաստատման գործերով: Այնուամենայնիվ, առկա են որոշ 

խնդիրներ: Օրինակ՝ դատարանները ծանրաբեռնվածության պատճառով չեն հասցնում օրենքով 

նախատեսված եռամսյա ժամկետում քննել աշխատանքային վեճերը՝ դրանով թուլացնելով դատական 

պաշտպանության արդյունավետությունը: Այս համատեքստում այլ խնդիրր է պետական տուրքից 

ազատված լինելու պարագայում դատարանի կողմից դրա գանձման պրակտիկան և այլն»,-ասում է 

Նինա Հակոբյանը 

Անի Մկրտչյան 

Գյումրու Իսահակյանի թանգարանում ապօրինի շինաշխատանքներ կատարելու դեպքի վերաբերյալ նախաձեռնվել 

է քրեական վարույթ 
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Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում ապօրինի շինարարական 

աշխատանքներ կատարելու դեպքի վերաբերյալ 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ՀՀ քննչական 

կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Կատարվում է նախաքննություն։Այս մասին քիչ առաջ 

«Ասպարեզին» գրավոր փոխանցել է ՀՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչությունների 

գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչությունը։ 
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ՀՀ քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 1-ին մասը ահմանում է․ «1. Պետության պահպանության տակ 

գտնվող պատմության կամ մշակույթի հուշարձանը, ինչպես նաև պատմական կամ մշակութային 

առանձնակի արժեք ունեցող առարկան կամ փաստաթուղթը ոչնչացնելը կամ վնասելը՝ պատժվում է 

տուգանքով` տասնապատիկից երեսնապատիկի չափով, կամ հանրային աշխատանքներով՝ հարյուրից 

երկու հարյուր ժամ տևողությամբ, կամ կարճաժամկետ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով»: 

Հոկտեմբեի 19-ին Գյումրու «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ավագանու անդամ Արման 

Բաղդասարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում, նշելով ՀՀ դատախազության ֆեյսբուքյան էջը, հրապարակել էր 

գրառում՝ «Հաղորդում հանցագործության մասին» վերտառությամբ: 

Գյումրու Ավ․Իսահակյանի հուշատուն թանգարանում իրականացվող շինարակական աշխատանքներին 

եւ այլ խնդիրներին «Ասպարեզն» անդրադարձել է «ԿԳՄՍՆ-ն Իսահակյանի հուշատուն-թանգարանում 

շինաշխատանքների իրականացման համար թույլտվություն չի տվել» հոդվածում։ 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանն «Ասպարեզի» հարցմանն ի պատասխան, 

տեղեկացրել էր, որ Գյումրու Ավետիք Իսահակյանի հուշատուն-թանգարանին 2022 թվականի 

դրամաշնորհային մրցույթների շրջանակում հատկացվել է 2 մլն 299 հազար 200 դրամ: Գումարը 

հատկացվել է «Գյումրու Ավետիք Իսահակյանի հուշատուն-թանգարանի ցուցադրության փոփոխություն 

և կահավորման թարմացում» ծրագրի իրականացման ծախսերն ապահովելու համար: 

«Դրամաշնորհային մրցույթին ներկայացված՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ընդունված և 

ֆինանսավորված ծրագիրը ոչ մի կերպ չի նախատեսում որևէ վերանորոգում: 

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքապետարանից ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը 

հուշարձանի նորոգման գիտանախագծային փաստաթղթեր չեն ներկայացվել, ուստի լիազոր մարմինը 

չէր կարող թույլտվություն տալ որևէ աշխատանքների իրականացմանը»,-ասված էր պատասխանում: 

Թանգարանում շինարարական աշխատանքներ են ընթացել այն դեպքում, որ ոչ միայն ԿԳՄՍ 

նախարարության թույլտվությունն առկա չի եղել, այլեւ ավագանու գումար հատկացնելու որոշումը: 

Բացի այդ, առանց լիազոր մարմնի թույլտվության, հանվել են նաեւ թանգարանի միջսենյակային դռները։ 

 Անի Մկրտչյան 

Գողություն է կատարվել Գյումրու նկարչական դպրոցում․ պահակն աշխատել է միայն ցերեկային ժամերին 
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Ավագանու սահմանած մեկ հաստիքի անվան տակ աշխատում են երկու տարբեր անձինք 

Մի քանի օր առաջ գողություն է կատարվել Գյումրու Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում։ Ըստ 

աշխատակիցների եւ դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ժակլին Սարգսյանի՝ գողացել 

են գազատաքացուցիչներից ամենափոքրը, որի հետեւանքով ջուրը լցվել է դպրոցի միջանցքներում եւ 

նկուղային հարկում։ Հոսող ջրի հետեւանքով վնասվել են վերջերս վերանորոգված նկուղային հարկի 

դասասենյակները, գույքը։ 
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Ըստ աշխատողների՝ այդ օրը փորձել են կոտրել նաեւ տնօրենի աշխատասենյակի դուռը, սակայն չի 

հաջողվել։ 

Ինչպես պատմում է Ժ․Սարգսյանը, գողացված գազատաքացուցիչը դպրոցում տեղադրվել է 2016 

թվականին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում եւ 

արժեցել է մոտ 320 հազար ՀՀ դրամ։ 

Առավոտյան ժամը 10։00-ին պահակը ներս է մտել եւ նկատել հոսող ջուր, ապա տեսել, որ փոքր 

գազատաքացուցիչը չկա։ Տնօրենի պաշտոնակատարն անմիջապես գրավոր հաղորդմամբ դիմել է ՀՀ 

ոստիկանություն։ 

Աշխատակիցներն ավելացնում են՝ նկարչական դպրոցում երբեւիցե գողություն չի կատարվել, դեպքը 

զարմացրել է իրենց։ 

Ըստ նախնական վարկածի՝ բացել են նկարչական դպրոցի դասասենյակներից մեկի պատուհանը, ներս 

մտել, իսկ գողոնը դուրս հանել նույն դասասենյակի մեկ այլ պատուհանից։ Այդ դասասենյակի 

պատուհաններից երկուսը դեպի թաղային նեղլիկ փողոց են նայում, իսկ մյուս երկուսը՝ կենտրոնական 

զբոսայգու մեծ փողոց։ 

Թե գողության ժամանակ ուր է եղել նկարչական դպրոցի պահակը, աշխատակիցները պնդում են՝ 

պահակն աշխատում է միայն ցերեկային ժամերին։ Նույնն է պատմում նաեւ տնօրենի պաշտոնակատար 

Ժակլին Սարգսյանը։ Ցերեկային պահակ կա, ընդամենը կես դրույքով։ 

Պահակը եւս պնդում է՝ ինքը ցերեկային ժամերին է աշխատում։ Գիշերային պահակ դպրոցը երբեք չի 

ունեցել։ Պահակը, որը կենսաթոշակառու է եւ շուրջ 50 տարի դպրոցում աշխատել է որպես տնտեսվար, 

ամսական ստանում է 30-32 հազար դրամ։ 

Մինչդեռ Գյումրու ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 282-Ա որոշման 7-րդ հավելվածի 

համաձայն՝ «Ա․Դ․Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի պահակի ամսական 

աշխատավարձը սահմանված է 93 հազար 300 ՀՀ դրամ։ Պահակի համար սահմանված է եղել մեկ դրույք։ 

Հաստիքացուցակում, սակայն, նշված չէ՝ ցերեկային, թե՞ գիշերային ժամերի պահակի մասին է խոսքը։ 

Հավելվածը կնիքված եւ ստորագրված է Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի եւ 

երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Լ․Թովմասյանի, նկարչական դպրոցի տնօրենի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Ժ․Սարգսյանի եւ Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի 

համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա․Ներսիսյանի 

կողմից։ 

Պարզվում է՝ նկարչական դպրոցը մեկ դրույքով պահակի հաստիքի անվան տակ ունեցել է կես դրույքով 

ցերեկային պահակ եւ կես դրույքով հյուսն։ Հենց այդպես էլ վերջիններիս հետ կնքվել է աշխատանքային 

պայմանագիր։ Այսինքն՝ ավագանու սահմանած հաստիքացուցակում դպրոցն ինքնակամ կատարել է 

փոփոխություն։ 

«Մի հաստիք է, մենք կիսել ենք երկու մասի։ Ժամը 9։00-10։00-ը մի պահակն է, նա նաեւ ժամը 13։00-14։00-

ին է գալիս, ընդմիջման ժամին մնում, հետո՝ ժամը 17։00-18։30-ը նորից ինքն է մնում, իսկ հյուսնի գործն 

անողը գալիս է ժամը 10։00-13։00-ը եւ 14։00-14։30-ը»,-ասում է տնօրենի պաշտոնակատարը։ 

Ժ․Սարգսյանն ասում է․ «Ես գիտեցել եմ, որ իրավունք ունենք բաժանելու այդ հաստիքը։ Գուցե իմ 

անուշադրության հետեւանքն է, որ ավագանին հաստիքացուցակում այդպես է հրապարակել։ Գուցե դա 

նաեւ իրենց վրիպակն է։ Կարեւորը անձը կա, գործում է, աշխատանքի գալիս է, վճարվում է։ Ավագանու 

նիստին քննարկվելու է հարցը, ինձ հյուսնի հաստիք է հարկավոր, պահակի հաստիքն հանվելու է, 

փոխարենը պահակայինն է աշխատելու, տեսախցիկներ են տեղադրվելու։ Այդ փոփոխությունն անելու 
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ենք։ Գյումրի համայնքի ղեկավարի հետ քննարկելու ենք պահակային ծառայությունից օգտվելու 

ֆինանսական հարցը»,-ասում է նա 

Տնօրենի պաշտոնակատարը միաժամանակ ասում է՝ նկարչական դպրոցի շենքն ընդգրկված է 

«Կումայրի» արգելոցի տարածքում եւ անթույլատրելի է եղել պատուհաններին ճաղավանդակներ 

տեղադրելը։ 

Անի Մկրտչյան 

Հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 2-ը Հայաստանում կլինի ԱՄՆ ՄԶԳ Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարը 

31 October, 2022 

 

Հարավային Կովկասի տարածաշրջան ընդլայնված այցի շրջանակում հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 2-ը 

Հայաստանում կլինի ԱՄՆ ՄԶԳ Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Էրին Էլիզաբեթ ՄըՔին: 

Դեսպան ՄըՔին իր այցով կխթանի Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև գործակցությունը, որը 

հիմնված է ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների և երկու ժողովուրդների միջև երկար տարիների 

հարաբերությունների վրա: Դեսպան ՄըՔիի հետ միասին Հայաստան կայցելի նաև Եվրոպայի և 

Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարի տեղակալ՝ դոկտոր Ալեքսանդր Սոկոլովսկին: 

Դեսպան ՄըՔիի օրակարգում ընդգրկված են հանդիպումներ՝ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն 

Սիմոնյանի, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հայաստանի 

մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստիննե Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպումների քննարկման 

շրջանակն ընդգրկում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի գործակցությունը 

Հայաստանի հետ՝ ժողովրդավարության և տնտեսական անվտանգության զարգացման տեսանկյունից։ 

Դեսպան ՄըՔին կհանդիպի նաև մամուլի ներկայացուցիչներին ու ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստանի 

շահառուներին, կմասնակցի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում ծաղկեպսակ դնելու 

արարողությանը։ 

Իր հանդիպումներում դեսպան ՄըՔին կընդգծի ԱՄՆ-ի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի 

ինքնիշխանությանն ու կայուն խաղաղությանը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև ԱՄՆ ՄԶԳ-ի 

հանձնառությունը՝ աջակցելու Հայաստանին շարունակել իր ուղին և առաջ գնալ դեպի 

ժողովրդավարական բարեփոխումներ, աջակցել կոռուպցիայի կանխարգելման ջանքերին, էներգետիկ 

անվտանգությանը, մարդու իրավունքների խթանմանն ու տնտեսական բարգավաճմանը: 

Մամուլի հաղորդագրության անգլերեն տարբերակը` այստեղ 

Այլ աղբյուրներ 
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