
 ՍԻ ՐԵ ԼԻ՛  ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵՐ,

 Հա վա տա րիմ մնա լով ձևա վոր ված ա վան դույ թին`  Ձեզ 
եմ ներ կա յաց նում իմ կող մից 2014թ. ըն թաց քում ի րա-
կա նաց րած պատ գա մա վո րա կան գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րը: Ինչ պես նախ կի նում, այն պես էլ այս 
տա րի, մշտա կան կապ պահ պա նե լով թիվ 30 ընտ րա-
տա րած քի բնա կիչ նե րի հետ, շա րու նա կել եմ ըն դու նե-
լութ յուն նե րի կազ մա կեր պու մը  Վա նա ձոր քա ղա քում 
մշտա կան հի մունք նե րով գոր ծող իմ պատ գա մա վո րա-
կան գրա սեն յա կում, ինչ պես նաև ստա ցել բազ մա թիվ 
գրա վոր դի մում ներ և  ա ռա ջար կութ յուն ներ:  Հետ ևո ղա-
կա նո րեն բարձ րաց րել եմ քա ղա քա ցի նե րից ստաց ված 
հար ցերն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը ՀՀ պե տա կան կա-
ռա վար ման մար մին նե րի առջև ինչ պես  Խորհր դա րա-
նի ամ բիո նից, այն պես էլ օգ տա գոր ծե լով տար բեր քա-
ղա քա կան հար թակ ներ: Ի րա կա նաց րել եմ բազ մա թիվ 
հան դի պում ներ թիվ 30 ընտ րա տա րած քի հա մայնք նե-
րում,  Վա նա ձոր քա ղա քի բա կե րում, ու սում նա կան և  
այլ հաս տա տութ յուն նե րում, հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րում` նպա տակ ու նե նա լով մշտա պես 
ան ձամբ ի րա զեկ վել տա րած քում առ կա խնդիր նե րին 
և հ նա րա վո րինս ա ջակ ցել յու րաք նաչ յուր քա ղա քա-
ցու` իմ լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում:  Հարկ է 
նկա տել, որ իմ պատ գա մա վո րա կան գոր ծու նեութ յու նը 
բնավ չի սահ մա նա փակ վել թիվ 30 ընտ րա տա րած քի 
խնդիր նե րով. ակ տի վո րեն մաս նակ ցել եմ հա մա պե-
տա կան բո լոր խնդիր նե րի քննարկ մանն ու դրանց լուծ-
ման ուղ ղութ յամբ ՀՀ Ազգա յին  Ժո ղո վում ի րա կա նաց-
վող աշ խա տանք նե րին:

Ս տորև, ըստ ո լորտ նե րի, ներ կա յաց ված են իմ 
գոր ծու նեութ յան ո րոշ արդ յունք ներ: Նշ ված հիմ-
նախն դիր նե րը բարձ րաց վել են ինչ պես ա ռան ձին 
պատ գա մա վո րա կան հար ցում նե րի, գրութ յուն նե րի, 
այն պես էլ հայ տա րա րութ յուն նե րի, ե լութ նե րի ու հար-
ցե րի մի ջո ցով`  Կա ռա վա րութ յան հետ հարց ու պա-
տաս խա նի կամ ա ռան ձին նա խագ ծե րի ներ կա յաց-
ման ու քննարկ ման ժա մա նակ. 

 Սո ցիալ-տնտե սա կան ո լորտ
  Բարձ րաց րել եմ գա զի գնի ու դրա կա լո րիա կա-

նութ յան ոչ հա մա չափ հա րա բե րակ ցութ յան և  գա-
զի գնի շա րու նա կա կան բարձ րաց ման հար ցե րը, 
ա ջակ ցել եմ տվյալ հար ցը քննե լու հա մար հա տուկ 
հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու ա ռա ջար կին:

  Շա րու նա կա կան կեր պով բարձ րաց րել եմ ՀԽՍՀ 
Խ նայ բան կում ներդր ված ա վանդ նե րի դի մաց փոխ-
հա տու ցում տրա մադ րե լու կար գում ծեր ու վա տա-
ռողջ ան ձանց հա մար ա ռաջ նա հեր թութ յուն սահ-
մա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, միա ժա մա նակ այս 
հար ցով բո լոր ա ռան ձին նա մակ նե րի վե րա բեր յալ 
դի մել եմ Աշ խա տան քի ու սո ցիա լա կան հար ցե րի 
նա խա րա րութ յուն:

  Խորհր դա րա նում մի շարք ապ րան քա տե սակ ներ 
դրոշ մա պի տա կա վո րե լու վե րա բեր յալ նա խագ ծին 
դեմ եմ ար տա հայտ վել ու բարձ րաց րել դրա հետ-
ևան քով ապ րանք նե րի հնա րա վոր թան կաց ման 
ռիս կե րի հար ցը, միա ժա մա նակ գրութ յամբ դի մել 
եմ ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ պա-
նութ յան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին` 
ա ռա ջար կե լով անց կաց նել կաթ նամ թեր քի ու դրան 
հա րա կից շու կա նե րի հե տա զո տութ յուն՝ պար զե լու 
հա մար տվյալ ապ րան քա տե սակ նե րի գնե րի թան-
կաց ման պատ ճառ նե րը:

 Ա ռա ջար կել եմ մեղ մաց նել այն պար տա դիր պա-
հանջ նե րը, ո րոնք բա վա րա րե լու դեպ քում միայն 
հնա րա վոր է զին ծա ռա յող նե րին ա պա հո վել բնակ-
տա րա ծութ յու նով:  Կա ռա վա րութ յու նը չի ըն դու նել 
իմ ա ռա ջար կած լուծ ման տար բե րակ նե րը, սա կայն 
հար ցը մնում է օ րա կար գում և  են թա կա է հե տա գա 
քննարկ ման ու լուծ ման:

  Ե լույ թով անդրադարձել եմ «Շրջա նա ռութ յան հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի կի րարկ ման խնդիր նե րին՝ մաս-
նա վո րա պես բարձ րաց րել այն հար ցը, որ հա գուս տի 
ման րա ծախ առևտ րով զբաղ վող նե րը մեծ վնաս ներ 
կկրեն փաս տաթղ թա վոր ման ու հաշ վա պահ վար-
ձե լու պար տա դիր պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու դեպ-
քում, ա ռա ջար կել եմ այդ ան ձանց բե րել հաս տա-
տագր ված վճա րով հարկ ման դաշտ: 

 ՀՀ  Վե րահս կիչ պա լա տի նա խա գա հին ա ռա ջար կել 
եմ  Վե րահս կիչ պա լա տի 2015թ. տա րե կան ծրագ րում 
որ պես ա ռան ձին թե մա նե րա ռել և  ման րա մասն 
քննու թյան ա ռար կա դարձ նել նաև « Հա րավ կով-
կաս յան եր կա թու ղի» ՓԲԸ կրած վնաս նե րի ի րա կան 
չա փե րը, քա նի որ այդ վնա սը յու րա քանչ յուր տա րի 
սուբ սի դա վոր վում է պե տա կան բյու ջեի հաշ վին: 

 Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յանն ան դա մակ-
ցե լու հար ցը խորհր դա րա նում քննար կե լիս հարց եմ 

բարձ րաց րել ըն թա ցիկ և ս պաս վող թան կա ցում նե-
րի և  այլ խնդիր նե րի մա սին, ո րոնք ա ռաջ են գա լու 
այդ ան դա մակ ցութ յան հետ ևան քով: Անդ րա դար ձել 
եմ Եվ րո պա կան միութ յան հետ ա սո ցաց ման հա-
մա ձայ նա գի րը կնքե լու ա ռա վե լութ յուն նե րին և, ինչ-
պես հայ տա րա րել էի իմ ե լույ թում, դեմ քվեար կել 
ԵՏՄ պայ մա նագ րին:

 Դա տաի րա վա կան ո լորտ
  Կողմ եմ ե ղել ՀՀ Քնն չա կան կո մի տեի ստեղծ մա նը, 

միա ժա մա նակ բարձ րաց րել  Լո ռու և  այլ մար զա-
յին,  Վա նա ձո րի քա ղա քա յին քննչա կան բա ժին նե-
րի շեն քա յին պայ ման նե րի, ինչ պես նաև քննիչ նե րի 
նյու թա կան ա պա հով վա ծութ յան ու կեն սա թո շա կա-
վոր ման հար ցե րը:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան և  վար չա կան դա տա վա րութ-
յուն նե րի օ րենսգր քե րում լրա ցում ներ կա տա րե լիս 
ա ռա ջար կել եմ խմբա յին հայ ցե րով որ պես խմբի 
ներ կա յա ցու ցիչ դա տա րա նում հան դես գա լու հնա-
րա վո րութ յուն տալ նաև ի րա վա պաշտ պան հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին: Ա ռա ջար-
կութ յունն ըն դուն վել է:

  Բազ միցս անդ րա դար ձել եմ ճա նա պար հա յին երթ-
ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար սահ-
ման ված տու գանք նե րի չա փի ի ջեց ման ու դրանց 
ե ռա- և հն գա պատ կում նե րը վե րաց նե լու անհ րա-
ժեշ տութ յան հար ցին:  Հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի 
արդ յուն քում այս հարցն ստա ցել է դրա կան լու ծում:

  Բարձ րաց րել եմ պե տութ յան կող մից մար դու հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման հետ ևան քով 
պատ ճառ ված բա րո յա կան վնա սի դի մաց հա մար-
ժեք հա տու ցում տրա մադ րե լու հար ցը, ին չի շնոր հիվ 
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում կա տար վող լրա-
ցում նե րով ընդ լայն վեց այն ի րա վունք նե րի շար քը, 
ո րոնց խախտ ման դեպ քում պե տութ յու նը կրում է 
բա րո յա կան վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րութ յուն: 
 Միա ժա մա նակ բարձ րաց րել եմ ար դա րա ցի փոխ-
հա տու ցում տրա մադ րե լու և  օ րեն քին հե տա դարձ 
ուժ տա լու խնդիր նե րը:

  Վար չա րա րութ յան հի մունք նե րը բա րե փո խե լիս 
բարձ րաց րել եմ ան ձան ցից ա ռանց դա տա րա նի 
ո րոշ ման՝ վար չա կան ըն թա ցա կար գե րով սե փա-
կա նութ յու նից (այդ թվում՝ դրա մա կան մի ջոց նե րից) 
զրկե լու հա կա սահ մա նադ րա կա նութ յան հարցն 
ու ա ռա ջար կել դա տա րան նե րի բեռ նա թափ ման 
խնդի րը լու ծել այլ՝ ի րա վա չափ տար բե րա կով:

 Անդ րա դար ձել եմ հար կա դիր կա տար ման ծա ռա-
յութ յու նից բան կա յին հաշ վի ո րո շա կի մա սի վրա 
ար գե լանք դնե լու վե րա բեր յալ ակ տը բան կե րի կող-
մից ստա նա լիս ամ բողջ հաշ վին ար գե լանք դնե լու 
ա րա տա վոր պրակ տի կա յին, ԴԱՀԿ ծա ռա յութ յան 
կող մից որ պես կա տա րո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վճար ան հա մա չա փո րեն գանձ վող գու մար նե րին: 
 Վեր ջին ա ռա ջար կութ յան հի ման վրա ար դա րա-
դա տութ յան նա խա րա րութ յու նը մշա կել է խնդի րը 
կար գա վո րող նա խա գիծ, ո րով մինչ այժմ որ պես 
նվա զա գույն կա տա րո ղա կան ծախ սեր սահ ման ված 
5.000 ՀՀ դրա մը նվա զաց վում է այն քան, որ չգե րա-
զան ցի փաս տա ցի բռնա գանձ վող գու մա րի չա փը:

 « Սահ մա նա մերձ գյու ղա կան հա մայնք նե րում ի րա-
կա նաց վող գոր ծու նեութ յու նը հար կե րից ա զա տե լու 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը քննար կե լիս անդ-
րա դար ձել եմ այն հար ցին, որ պե տութ յու նը պետք 
է հա տու ցի սահ մա նա մերձ գո տի նե րում թշնա մու 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով քա-
ղա քա ցի նե րի գույ քին պատ ճառ ված վնաս նե րը, 
ինչ պես նաև այդ բնա կա վայ րե րի ու սա նող նե րի ուս-
ման վար ձի բե ռը թեթ ևանց նե լու խնդրին: 

  Խորհր դա րա նում ամ բող ջութ յամբ հա մա մաս նա կան 
ընտ րա կար գին անց նե լու հար ցը քննար կե լիս ե լույթ 
եմ ու նե ցել ու դեմ ար տա հայտ վել նա խա ձեռ նութ-
յան վե րա բեր յալ՝ շեշ տադ րե լով հա մա մաս նա կան 
(կու սակ ցա կան ցու ցա կե րով) ընտ րա կար գի էա կան 
թե րութ յուն նե րը, հատ կա պես, ընտ րող նե րի ի րա կան 
կամ քը հա ճախ չար տա հայ տե լու փաս տը, ինչ պես 
նաև ան կու սակ ցա կան նե րին խորհր դա րա նում ման-
դատ հատ կաց նե լու փաս տա ցի ար գել քը: Օ րեն քի 
նա խա գիծն Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից չի ըն դուն վել:

Կր թութ յան և մ շա կույ թի ո լորտ
 Կր թա կան բա րե փո խում նե րին միտ ված վար կա յին 

ծրագ րե րը քննար կե լիս բարձ րաց րել եմ ա նար-
դար կեր պով դպրոց նե րի միջև մի ջոց նե րը բաշ խե-
լու խնդիրն ու ա ռա ջար կել հատ կա պես մար զա յին 
ա մե նա կա րի քա վոր դպրոց նե րին վե րա նո րոգ ման 
հա մար մի ջոց նե րի տրա մադ րումն ա ռաջ նա հերթ 
դի տար կել:

 Ա ռա ջար կել եմ պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան-

ներն ա պօ րի նա բար մար զե րից Եր ևան կամ այլ 
վայ րեր տե ղա փո խող ան ձանց հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յան են թար կե լու վե րա բեր յալ դրույթ 
սահ մա նել՝ հե տա գա յում նման ի րա վի ճակ նե րից 
խու սա փե լու հա մար:  Բարձ րաց րել եմ այդ հու շար-
ձան նե րը մայ րա քա ղաք տե ղա փո խե լու հետ ևան-
քով մար զե րում զբո սաշր ջութ յան նվազ մանն ու 
այլ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րին: Ա ռա ջար կել եմ 
մար զե րից տե ղա հան ված հու շար ձան ներն ի րենց 
նախ նա կան գտնվե լու վայ րեր վե րա դարձ նել ու բա-
րե կար գել դրանք տե ղե րում ցու ցաս րահ ներ կազ-
մա կեր պե լու հա մար:

  Բարձ րաց րել եմ  Հայ բժշկութ յան թան գա րան հիմ-
նե լու հար ցը, ո րին ա ռող ջա պա հութ յան և մ շա կույ-
թի նա խա րա րութ յուն նե րը դրա կան են ար ձա գան-
քել, սա կայն թան գա րա նի տա րած քի հար ցը դեռևս 
լուծ ման կա րիք ու նի:

 Սե փա կա նութ յան պաշտ պա նութ յան և  աշ խա տան-
քա յին ո լորտ
  Բարձ րաց րել եմ  Վա նա ձո րի պո լիկ լի նի կա նե րի 

աշ խա տա կից նե րի ա ռանց այդ էլ ցածր աշ խա տա-
վար ձե րի նվա զեց ման հետ ևան քով կադ րե րի ար-
տա հոս քի խնդի րը:

 Ա ռա ջար կել եմ, որ մար զա յին ու սում նա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում ու սուց չի թա փուր աշ խա տա տե ղի 
հա մար անց կաց վող մրցույ թի վե րա բեր յալ հայ տա-
րա րութ յու նը տրվի ոչ միայն «Կր թութ յուն» շա բա-
թա թեր թում, այլ նաև հա մա պա տաս խան մար զում 
տպագր վող թեր թե րում: Ա ռա ջարկն ըն դուն վել է:

   Բազ մա թիվ ե լույթ նե րով ու գրա վոր հար ցապն դում-
նե րով հետ ևո ղա կա նո րեն բարձ րաց րել եմ  Վա նա-
ձո րի քի միա կան գոր ծա րա նի հար ցը, մաս նա վո րա-
պես` գոր ծա րա նի ա պա գա յի և  աշ խա տա կից նե րի 
չվճար ված աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ: Իմ 
կող մից որ պես լուծ ման տար բե րակ ա ռա ջարկ վել 
է գոր ծա րա նը վե րա կազ մա կեր պել մանր ար տադ-
րա մա սե րի, որ պես զի հնա րա վոր լի նի խու սա փել 
լու ծա րու մից:  Գոր ծա րա նի ա պա գա յի հետ կապ ված 
խնդիր նե րը դեռևս քննարկ ման փու լում են: 

 Անդ րա դար ձել եմ քա ղա քա ցի նե րի ստա ժը պա-
կաս հաշ վար կե լու ա րա տա վոր պրակ տի կա յին՝ այն 
ա ռու մով, որ սո ցիա լա կան ո րոշ ծա ռա յութ յուն նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վող ձևա կան վար չա րա րութ յան 
հետ ևան քով ան ձիք զրկվում են ի րենց աշ խա տած 
տա րի նե րը ստա ժում հաշ վար կե լու, հետ ևա բար 
նաև այդ տա րի նե րի հա մար ևս  կեն սա թո շակ ստա-
նա լու հնա րա վո րութ յու նից:  Միա ժա մա նակ, գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով ներ կա յաց րել կոնկ րետ ան ձանց 
հետ կապ ված դեպ քեր, ո րոնք հա մա պա տաս խան 
հիմ քե րի առ կա յութ յամբ՝ վե րա հաշ վարկ վել ու դրա-
կան լու ծում են ստա ցել:

 Շի նա րա րութ յան և  վե րա կանգն ման ո լորտ
 Գ րա վոր ու բա նա վոր կեր պով դի մել եմ կա ռա վա-

րութ յանն ու բարձ րաց րել  Վա նա ձո րի ֆիզ մաթ խո-
րաց ված ու սուց մամբ «Էվ րի կա» դպրո ցի շեն քա յին 
պայ ման նե րի բա րե լավ ման հար ցը: Տվ յալ խնդի րը 
դեռևս չի լուծ վել, սա կայն այն մշտա պես պա հում եմ 
կրթութ յան նա խա րա րութ յան ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում՝ մինչև դրա կան արդ յուն քի հաս նե լը: 

  Բազ մա թիվ ան գամ դի մել եմ ՀՀ կա ռա վա րութ յա-
նը՝ բարձ րաց նե լով Խն ձո րու տի Երկ րորդ փո ղո ցի 
աս ֆալ տա պատ ման խնդի րը և  ա ռա ջար կել մի ջոց-
ներ տրա մադ րել փո ղո ցի հիմ նա նո րոգ ման հա մար:

  Վա նա ձոր հա մայն քի ղե կա վա րին ա ռա ջար կել եմ 
մի ջոց ներ հատ կաց նել  Վա նա ձո րի տա րեց նե րի 
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տուն տա նող ճա նա պար հի նո րոգ ման հա մար: Ըստ 
քա ղա քա պե տա րա նից ստաց ված տվյալ նե րի՝ նա-
խա տես վել և  ի րա գործ վել են գրութ յան մեջ նշված 
փո ղո ցի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը:

  Վա նա ձո րի բնա կիչ նե րի խնդրան քով դի մել եմ  Վա-
նա ձո րի քա ղա քա պե տին՝ բարձ րաց նե լով  Սա սուն-
ցի նե րի,  Բա թու մի,  Թու ման յան,  Ներ սիս յան,  Ֆի դա-
յի նե րի փո ղոց նե րում « Դո ռոժ նիկ» ՍՊ ըն կե րութ յան 
կող մից կա տար ված ա նո րակ և/ կամ ա նա վարտ աս-
ֆալ տա պա տում նե րին՝ խնդրե լով հանձ նա րա րել ըն-
կե րութ յա նը կա տա րել իր պար տա կա նութ յուն նե րը՝ 
ա վար տին հասց նել նշված փո ղոց նե րի աս ֆալ տա-
պա տու մը: Նշ ված գրութ յուն ներն ստա ցել են հա մա-
պա տաս խան ըն թացք՝ « Դո ռոժ նիկ» ըն կե րութ յա նը 
հանձ նա րար վել է ա վար տին հասց նել իր կող մից 
ստանձն ված պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը:

  Միա ժա մա նակ, ըստ հա մա պա տաս խան դի մում նե-
րի, բարձ րաց րել եմ  Ֆի դա յի նե րի փո ղո ցի լու սա վո-
րութ յան, դե պի  Բա թու մի փո ղոց տա նող աս տի ճան-
նե րի նո րոգ ման,  Բա թու մի փո ղո ցի բա րե կարգ ման 
ու լու սա վոր ման, 19 շեն քի բա կում գտնվող վթա-
րա յին պա տի վե րա նո րոգ ման,  Ներ սիս յան 7 շեն-
քի տա նի քի,  Թու ման յան 11 շեն քի ջրա հե ռաց ման 
հա մա կար գի նո րոգ ման,  Տիգ րան  Մե ծի 44 շեն քի 
վե րե լա կի,  Վա նա ձո րի թիվ 24 դպրո ցի հա րա կից 
տա րած քի ջրա հե ռաց ման հա մա կար գի նո րոգ ման, 
 Տա րոն 3 թա ղա մա սի Ուկ րաի նա կան փո ղո ցի լու-
սա վո րութ յան ու վե րա նո րոգ ման հար ցե րը: Նշ ված-
նե րից շա տերն ի րենց լու ծումն ստա ցել են 2014թ. 
ըն թաց քում, մյուս նե րը, ըստ քա ղա քա պե տա րա նից 
ստաց ված տվյալ նե րի, են թա կա են լուծ ման հա մա-
պա տաս խան ֆի նան սա վոր ման առ կա յութ յան պա-
րա գա յում 2015-2016թթ. ըն թաց քում:

  Դի մել եմ ՀՀ տրանս պոր տի և  կա պի նա խա րա րութ-
յուն՝ ա ռա ջար կե լով մի ջոց ներ տրա մադ րել Ա լա վեր-
դի-Ս տե փա նա վան ճա նա պար հի Օ ձուն-Ա գա րակ 
ճա նա պար հա հատ վա ծի հիմ նա նո րոգ ման խնդի րը 
լու ծե լու հա մար:  Նա խա րա րը պա տաս խա նել է, որ 
նշված հատ վա ծի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը 
նե րառ վել են  Հա մաշ խար հա յին բան կի ֆի նան սա-
վոր մամբ  Կեն սա կան նշա նա կութ յան ճա նա պար հա-
յին ցան ցի բա րե լավ ման ծրագ րի 2015-2016թթ. աշ-
խա տան քա յին ծրագ րում:

 Պե տա կան կա ռա վար ման ո լորտ
  Բարձ րաց րել եմ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի՝ ան-

սահ մա նա փակ թվով ան գամ վե րընտր վե լու հնա-
րա վո րութ յունն օ րեն քով ար գե լե լու անհ րա ժեշ-
տութ յան հար ցը:

  Բարձ րա ձայ նել եմ ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման 
դո տա ցիա նե րի 25%-ից ա վե լին միայն մայ րա քա ղա քին 
տրա մադ րե լու և  մար զա յին խնդիր ներն ան տե սե լու 
ի րո ղութ յու նը՝ ա ռա ջար կե լով վե րա նա յել տրա մադր-
վող դո տա ցիա նե րի հաշ վարկ ման չա փա նիշ նե րը:

 Անդ րա դար ձել եմ պե տա կան ա պա րա տի ուռ ճաց-
վա ծութ յան ու պե տա կան բազ մա թիվ մար մին ներ, 
հիմ նարկ ներ ու շատ հաս տիք ներ կրճա տե լու անհ-
րա ժեշ տութ յան խնդրին, ա ռա ջար կել օպ տի մա լաց-
նել հատ կա պես գոր ծա դիր իշ խա նութ յան մար մին-
նե րի հա մա կար գը:

 Քն նարկ ման ա ռար կա եմ դարձ րել տա րած քա յին 
հա մա չափ զար գաց ման հիմ նախն դի րը՝ մաս նա-
վո րա պես, նշե լով, որ այդ դրույ թը, որ պես ա ռան-
ձին կետ նե րառ ված է կա ռա վա րութ յան ծրագ րում, 
սա կայն փաս տա ցի  Հա յաս տա նը դառ նում է մայ-
րա քա ղաք-պե տութ յուն, քա նի որ մար զե րում ֆի-
նան սա վո րում չկա, ին չից հատ կա պես տու ժում են 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ճա նա պար-
հա շի նութ յու նը, մյուս ո լորտ նե րը: Ա ռա ջար կել եմ 
վե րա նա յել պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի մի շարք 
հատ ված ներ ու ա ռան ձին քննարկ ման ա ռար կա 
դարձ նել այս հար ցը:

Այլ ո լորտ ներ
  Կողմ եմ ար տա հայտ վել մար տի 1-ի դեպ քե րի ու-

սում նա սի րութ յան հա մար ԱԺ ժա մա նա կա վոր 
հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու հար ցին: 

 ՀՀ վար չա պե տին, տրանս պոր տի և  կա պի նա խա-
րա րին, ինչ պես նաև ՀՌԱՀ նա խա գա հին գրա վոր 
հար ցե րով դի մել եմ  Լո ռու մար զի  Գու գարք հա-
մայն քում հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի քա նա կի 
նվա զեց ման խնդրի վե րա բեր յալ, ինձ հայտ նել են, 
որ 2015թ. ըն թաց քում թվա յին ցան ցե րի ներդ րու մից 
հե տո  Գու գար քում կհե ռար ձակ վի թվա յին բարձր 
ո րա կի մո տա վո րա պես 8 հե ռուս տաա լիք: 

  Բարձ րաց րել եմ նաև մար զա յին հե ռուս տաըն կե-
րութ յուն նե րի ա նա լո գա յին լի ցեն զիա նե րի ժամ կե-
տի եր կա րաց ման անհ րա ժեշ տութ յան, միան գա մից 
14 հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի փակ ման ան թույ-
լատ րե լիութ յան հար ցե րը, ին չին նա խա րար ներ 
 Գա գիկ  Բեգ լար յա նը և  Դա վիթ  Հա րութ յուն յա նը 
պա տաս խա նել են, որ կա ռա վա րութ յունն անհ րա-
ժեշ տութ յան դեպ քում հան դես կգա հա մա պա տաս-
խան նա խա ձեռ նու թամբ:

«ՀՀ 2015թ. պե տա կան բյու ջեի մա սին» օ րեն քի 
նա խագ ծի վե րա բեր յալ ներ կա յաց րել եմ հետև յալ 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը.
 Եր ևա նի թատ րո նի և  կի նո յի պե տա կան ինս տի տու-

տի  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի շեն քի հիմ նա նո րոգ-
ման հա մար 25 մլն ՀՀ դրամ մի ջոց նե րի հատ կա ցում,

 « Գե ղա գի տութ յան ազ գա յին կենտ րո նի»  Վա նա ձո-
րի մաս նաճ յու ղի հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար 19.8 մլն ՀՀ դրամ մի ջոց նե րի հատ կա ցում,

  Վա նա ձո րի Ա ղա յան 65 շեն քի ամ րաց ման աշ խա-
տանք նե րի հա մար մի ջոց նե րի հատ կա ցում (ներ-
կա յաց վել է փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցութ յու նը),

 Ա ռա ջար կել եմ «ՀՀ 2015թ. պե տա կան բյու ջեի մա-
սին» օ րեն քը խմբագ րել այն պես, որ ա ռա ջին խմբի 
հաշ ման դամ ներն ամ սա կան ստա նան առն վազն 
նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամբ յու ղի ամ սա կան 
ար ժե քին հա մար ժեք (56.600 ՀՀ դրա մից ոչ պա-
կաս) կեն սա թո շակ,

 Ա ռա ջար կել եմ «ՀՀ 2015թ. պե տա կան բյու ջեի մա-
սին» օ րեն քով պե տա կան հիմ նարկ նե րի և  կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի սո ցիա լա կան 
փա թե թով ա պա հով ման ծրագ րի շա հա ռու նե րի 
ցան կում ընդգր կել նաև մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթութ յուն և  ու սու ցում ի րա կա նաց նող ու սում նա-
կան հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րին:

 2015թ. պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի քննար կում նե-
րին հան դես եմ ե կել ե լույ թով ու, ի թիվս այլ խնդիր-
նե րի, կրկին ան գամ շեշ տել  Վա նա ձո րի 3-րդ  կար-
գի վթա րա յին 84 շեն քե րի ամ րաց ման, խորհր դա յին 
տա րի նե րին ներդր ված ա վանդ նե րի դի մաց փոխ-
հա տու ցում տրա մադ րե լու, դո տա ցիա նե րի բաշխ-
ման չա փա նիշ նե րի ոչ օբ յեկ տիվ լի նե լու խնդիր նե րը:

  Վե րոնշ յալ ա ռա ջարկ նե րից ՀՀ  Կա ռա վա րութ յունն 
ըն դու նել է ա ռա ջին եր կու սը և  օ րեն քի նա խագ ծի 
ծախ սա յին մա սում կա տա րել հա մա պա տաս խան 
(մոտ 45 մլն ՀՀ դրա մի) լրա ցում նե րը:

2014թ. ըն թաց քում իմ կող մից (ինչ պես նաև հա մա-
հե ղի նա կութ յամբ) ներ կա յաց վել են մեկ տասն յա կից 
ա վե լի օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ, ո րոն-
ցից հատ կա պես կար ևո րում եմ հետև յալ նե րը՝

 « Շա հու մով խա ղե րի և  խա ղատ նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին օ րեն քի 
նա խա գի ծը (հա մա հե ղի նա կութ յամբ). նա խագ ծով 
ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել, որ մո լե խա ղե րով հրա-
պուր վե լու հետ ևան քով իր ըն տա նի քը նյու թա կան 
ծանր դրութ յան մեջ դրած քա ղա քա ցուն սահ մա նա-
փակ գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու դեպ քում նրա մուտ-
քը խա ղա տուն ար գել վի, սահ ման վում է այդ նոր մի 
կի րառ ման կար գը, ինչ պես նաև հնա րա վո րութ յուն, 
որ պես զի ան գամ ե թե ան ձը նշված հիմ քով սահ մա-
նա փակ գոր ծու նակ չի ճա նաչ վել, նա ան ձամբ ներ-
կա յաց նի դի մում՝ իր իսկ մուտ քը խա ղա տուն ար գե-
լե լու նպա տա կով (կար գա վո րում նե րը վերց ված են 
ա ռա ջա տար զար գա ցած երկր նե րի օ րենսդ րութ-
յուն նե րից ու լա վա գույն փոր ձից):

 « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո-
խութ յուն կա տա րե լու մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը. 
դրա նով ա ռա ջարկ վում է վտան գա վոր թա փոն-
նե րի վե րամ շակ ման, վնա սա զերծ ման, պահ պան-
ման, փո խադր ման և  տե ղադր ման լի ցեն զիա ներն 
ա ռանձ նաց նել՝ ըստ հա մա պա տաս խան գոր ծու-
նեութ յան տե սակ նե րի, ին չի արդ յուն քում լի ցեն զիա 
հայ ցող անձն այլևս պար տա վոր չի լի նի իր կող մից 
չի րա կա նաց վող գոր ծու նեութ յան հա մար սահ ման-
ված պա հանջ նե րը բա վա րա րել:

 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում փո-
փո խութ յուն ներ և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րութ-
յան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում 
կա տա րե լու մա սին օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա-
թե թը. դրա նով հա մա կար գա յին կար գա վոր ման են 
են թարկ վում նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա-
մանք նե րով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույ-
թը քրեա կան և  վար չա կան դա տա վա րութ յուն նե րում:

 « Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին օ րեն քի 
նա խա գի ծը (հա մա հե ղի նա կութ յամբ). նա խագ ծով 
ա ռա ջարկ վում է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան ժա մա նակ կրտսեր հրա մա նա տա րա կան 
պաշ տոն զբա ղեց րած, այ նու հետև պա հես տա-
զո րում ընդգրկ ված և  հաշ վառ ված, բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ու նե ցող ան ձանց պար տա դիր զին վո-
րա կան ծա ռա յութ յան այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը 
հա մա րել պե տա կան կա ռա վար ման ո լոր տի ստաժ:

  Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օ րենսգր քում փո փո խութ յուն և լ րա ցում ներ 
կա տա րե լու մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը (հա մա-
հե ղի նա կութ յամբ). նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում են 
մեղ մա ցում ներ ո րո շա կի տե սա կի ճա նա պար հա-
յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քում 
պա տաս խա նատ վութ յան հա մար՝ հաշ վի առ նե լով 
դրանց նվազ հան րա յին վտան գա վո րութ յու նը:

 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում 
փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ու ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն 
կա տա րե լու մա սին օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա-

թե թը. փա թե թը կար ևոր բա րե փո խում է նա խա տե-
սում՝ վար չա կան և ք րեա կան դա տա վա րութ յուն նե-
րում (այն նաև լրամ շակ վե լու է և դ րա նում նե րառ վե-
լու է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նը) վճռա-
բեկ բո ղո քը քա ղա քա ցի նե րի և  ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց կող մից ոչ միայն փաս տա բա նի մի ջո ցով, 
այլ նաև ան ձամբ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռե լով:

 ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն կա-
տա րե լու մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը. վեր ջի նիս 
ըն դուն մամբ կմեղ մաց վեն « Ժա մա նա կա վոր ներ-
մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով թեթև մար դա տար 
մե քե նա նե րով  Հան րա պե տութ յուն այ ցե լե լու կար-
գա վո րում նե րը, ին չը հատ կա պես դրա կան ազ դե-
ցութ յուն կու նե նա  Ռու սաս տա նում և Վ րաս տա նում 
բնակ վող մեր հայ րե նա կից նե րի հա մար:

ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի պատ վի րա կութ յան կազ մում 
 Հա յաս տա նը ներ կա յաց րել եմ Ստ րաս բուր գում (ԵՄ- 
Հա յաս տան խորհր դա րա նա կան հա մա գոր ծակ ցութ-
յան հա մա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում): 

2014թ. մար տին ա հա բե կիչ նե րի կող մից հայ կա կան 
 Քե սաբ քա ղա քը գրա վե լուց հե տո պատ գա մա վո րա-
կան խմբի կազ մում մեկ նել եմ  Սի րիա յի  Լա թա քիա քա-
ղաք, հան դի պել տե ղա հան ված հայ կա կան հա մայն քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` տե ղում ի րա վի ճա կին ծա նո-
թա նա լու և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան զո րակ-
ցութ յու նը հայտ նե լու նպա տա կով:  Հան դի պում ներ են 
ե ղել նաև  Սի րիա յի իշ խա նութ յուն նե րի հետ, ին չի արդ-
յուն քում պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ են ձեռք բեր վել 
հայ կա կան հա մայն քի շա հե րը պաշտ պա նե լու վե րա-
բեր յալ: Այ ցե լութ յու նից հե տո ակ տի վո րեն ա ջակ ցել 
եմ ի րա կա նաց վող հան գա նա կութ յա նը, ինչ պես նաև 
դեպ քե րի ի րա կան պատ կե րի ներ կա յաց մա նը ի րա վա-
պաշտ պան և լ րատ վա կան լայն շրջա նակ նե րով: 

Որ պես Ազ գա յին ժո ղո վի Պաշտպանության, 
ազգային անվտանգության և ներքին գործերի 
մշտական հանձնաժողովի անդամ` մասնակցել եմ 
արտագնա նիստերին Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ 
օգոստոսյան սահմանային լարվածությունից հետո` 
այցելել շփման առաջնային գիծ, խոսել զինվորների և 
սպայական անձնակազմի հետ ու մեր զորակցությունը 
հայտնել մեր զինվորներին:

www.parliamentmonitoring.am կայքի վի ճա կա-
գրա կան տվյալների համաձայն ամենաակտիվ 
պատգա մա վոր ների շարքում զբաղեցնում եմ 
3-րդ տեղը: Ամե նա ակտիվ պատգամավորների 
տասնյակում ընդգրկված պատգամավորներից 
միակն եմ, ով ընտրվել է մեծա մասնական ընտրական 
համակարգով: Այս ընթացքում ունե ցել եմ 130 ելույթ` 
անդրադառնալով ավելի քան 28 տար բեր ոլորտների 
առնչվող հարցերի:

2014թ. ընթացքում, ինչպես և նախորդ 2.5 տա րի նե-
րին, թե՛ իմ ընտրատարածքից, թե՛ Հանրապետության 
այլ բնակավայրերից ստացված բոլոր դիմումներին, 
ան կախ այն հանգամանքից, թե դրանք ունեցել են 
անձնական, տեղական, թե հանրապետական նշա նա-
կություն, տրվել է համապատասխան ընթացք, դրան-
ցից որևէ մեկն անպատասխան կամ անհետևանք չի 
մնացել:

Ընթացիկ տարում ուղարկել եմ 170-ից ավել գրու-
թյուններ, որոնցով քաղաքացիներկի համար լուծվել 
են պետական մարմիների գործունեության հետ 
կապված տարբեր խնդիրներ, ստացել եմ մոտ 70 
գրավոր դիմում: Վա նաձորի պատգամավորական 
գրասենյակում, Ազ գա յին ժողովում և այլ վայրերում 
կազմակերպված հան դի պումների, քննարկումների, 
լսումների ընթացքում ըն դունել եմ 460-ից ավելի 
քաղաքացիների: 

Իմ ամենօրյա պատգամավորական գործունեության 
մասին մանրամասն տեղեկատվությունը, տեսանյութերը 
և հարցազրույցները պարբերաբար տեղադրվում են 
իմ պաշ տոնական կայքէջում` www.edmonmarukyan.
com ինչպես նաև տարածվում հայտնի սոցիալական 
ցանցերով:

Լավագույն մաղթանքներով,

ԷԴՄՈՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր

Սրտանց շնորհավորու մ եմ գալիք Ամանորի և Սրտանց շնորհավորու մ եմ գալիք Ամանորի և 

Սու րբ Ծննդյան հրաշափառ տոների առթիվ` մաղ-Սու րբ Ծննդյան հրաշափառ տոների առթիվ` մաղ-

թե լով ջերմու թյու ն, սեր և ամե նայն բարիք Ձեր թե լով ջերմու թյու ն, սեր և ամե նայն բարիք Ձեր 

ընտա նիքին:ընտա նիքին:

Թող Սու րբ Ծննդյան խորհրդավոր ավետիսը Թող Սու րբ Ծննդյան խորհրդավոր ավետիսը 

զար գաց ման և առաջընթացի սկիզբ ազդարարի զար գաց ման և առաջընթացի սկիզբ ազդարարի 

մե ր եր կրի և հասարակու թյան յու րաքանչյու ր ան-մե ր եր կրի և հասարակու թյան յու րաքանչյու ր ան-

դամի  հա մար` օրհնու թյու ն բերելով մե ր պե տա-դամի  հա մար` օրհնու թյու ն բերելով մե ր պե տա-

կանու թյան շե նաց մանն ու ղղված բոլոր նա խա-կանու թյան շե նաց մանն ու ղղված բոլոր նա խա-

ձեռնու թյու ններին:ձեռնու թյու ններին:


