
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Ջեր մո րեն շնոր հա վո ր� մ եմ Ձեզ 

գա լիք Ա մա նո րի �  Ս� րբ Ծննդ յան 

հրա շա փառ տո նե րի կա պակ ց� թ յամբ: 

Մաղ թ� մ եմ քա ջա ռող ջ� թ յ� ն, ե րա-

զանք նե րի ի րա կա նա ց� մ և խա ղա-

ղ� թ յ� ն Ձեր ըն տա նիք նե ր� մ և մե ր 

պե տ� թ յան սահ ման նե րին: Թող գա-

լիք տա րին լի նի բա րի և  � ժ �  կո րով 

պարգ ևի մե զ բո լո րիս, որ պես զի հա մա-

տե ղե լով մե ր ջան քե րը և  ան շեղ մն ա լով 

մե ր բռնած �  ղ� ց, ա ռա վել ակ տիվ �  

մի աս նա բար լծվենք պե տա կա ն� թ յան 

կա յաց ման կար ևոր գոր ծին: 

Եվ թո՛ղ Աստ ված օրհ նի Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տ� թ յ�  նը: 

 Հա վա տա րիմ մն ա լով ձևա վոր ված 
ա վան դ� յ թին` 2012 թ.-ից սկսած յ�  րա-
քանչ յ� ր տա րի ամ փո փե լով իմ պատ գա-
մա վո րա կան գոր ծ�  նե� թ յան արդ յ� նք-
նե րը,  Ձեզ եմ ներ կա յաց ն� մ իմ կող մի ց 
2016 թվա կա նի ըն թաց ք� մ ի րա կա նաց-
ված աշ խա տանք նե րի հա մա ռոտ նկա-
րա գի րը: Ինչ պես նախ կի ն� մ, 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 ր�  նա կել եմ ըն դ�  նե լ� թ յ� ն-
նե րի կազ մա կեր պ�  մը  Վա նա ձոր քա ղա-
ք� մ մշտա կան հի մ� նք նե րով գոր ծող 
իմ պատ գա մա վո րա կան գրա սեն յա կ� մ, 
ինչ պես նաև ստա ցել բազ մա թիվ գրա-
վոր դի մ� մն  եր և  ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ: 
Այս տար վա ըն թաց ք� մ ևս  հետ ևո ղա կա-
նո րեն բարձ րաց րել եմ  Ձեզ նից ստաց ված 
հար ցերն �  ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րը ՀՀ 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
առջև ինչ պես ԱԺ 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 պ� մն  եր թիվ 30 ընտ րա-
տա րած քի հա մայնք նե ր� մ նպա տակ � -
նե նա լով մշտա պես ան ձամբ ի րա զեկ վել 
տա րած ք� մ առ կա խնդիր նե րին և հ նա-
րա վո րինս ա ջակ ցել յ�  րա քանչ յ� ր ան ձի` 
իմ լիա զո ր� թ յ� ն նե րի շրջա նակ նե ր� մ: 
 Հարկ է նկա տել, որ իմ պատ գա մա վո-
րա կան գոր ծ�  նե� թ յ�  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 �  դրանց լ� ծ ման � ղ ղ� թ-

յամբ ՀՀ ԱԺ-� մ ի րա կա նաց վող աշ խա-
տանք նե րին:

Ս տորև, ըստ ո լորտ նե րի, ներ կա-
յաց ված են իմ գոր ծ�  նե� թ յան ո րոշ 
արդ յ� նք ներ: Նշ ված հիմն  ախն դիր նե րը 
բարձ րաց վել են ինչ պես ա ռան ձին պատ-
գա մա վո րա կան հար ց� մն  ե րի, գր� թ-
յ� ն նե րի, այն պես էլ հայ տա րա ր� թ յ� ն-
նե րի, ե լ� թ նե րի �  հար ցե րի մի  ջո ցով` 
 Կա ռա վա ր� թ յան հետ հար ց�  պա տաս-
խա նի կամ ա ռան ձին նա խագ ծե րի ներ-
կա յաց ման �  քննարկ ման ժա մա նակ. 
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• Եր ևան քա ղա քի տրանս պոր-
տա յին ցան ցի բեռ նա թափ ման հա մար 
113 մլն  դո լար վարկ վերց նե լ�  հար ցի 
քննարկ մա նը հար ցե րով և  ե լ� յ թով դեմ 
եմ ար տա հայտ վել ծրագ րին և  ա ռա ջար-
կել վեր ջա պես սկսել ներդ ր� մն  եր կա-
տա րել նաև  Հան րա պե տ� թ յան մար զե-
ր� մ, որ պես զի մար դիկ նոր մալ ապ րե լ�  
հնա րա վո ր� թ յ� ն չ�  նե նա լ�  պատ ճա-
ռով ստիպ ված չլի նեն տե ղա փոխ վել մայ-
րա քա ղաք և  ըստ այդմ մայ րա քա ղա քի 
տրանս պոր տա յին ցան ցը բեռ նա թա-
փե լ�  կամ նման բն� յ թի այլ խնդիր ներ 
ա ռա ջա նան:  Դեմ եմ ար տա հայտ վել նաև 
այդ վար կը ոչ թե Եր ևա նի հա մայն քա յին, 
այլ ՀՀ պե տա կան բյ�  ջեից մա րե լ� ն: 
 Միա ժա մա նակ խո սել եմ վար կե րով պե-
տա կան պարտ քի ան հա մա չափ բարձ-
րաց ման �  դրա մա ր�  մը հա սա րակ քա-
ղա քա ցի նե րի �  սե րին դնե լ�  ա նըն դ�  նե-
լի� թ յան մա սին:  Վար կա յին նա խագ ծին 
դեմ եմ քվեար կել: 

• Ե լ� յ թով և գ րա վոր կար գով դի մե լ 
եմ  Հան րա յին ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը կար-
գա վո րող հանձ նա ժո ղով (ՀԾԿՀ)՝ հարց 
բարձ րաց նե լով էլ. է ներ գա յի գի շե րա-
յին հաշ վիչ նե րի աշ խա տան քը նա խա-
տես վա ծից � շ սկսե լ�  մա սին:  Դի մ� -
մ� մ պա հան ջել եմ հաշ վիչ նե րի ժա մե  րի 
ճշտ� թ յ�  նը  ստ�  գել ոչ թե տա րին, այլ 
ա մի սն առն վազն 1 ան գամ, ինչ պես նաև 
ՀԷՑ-ի կող մի ց վե րա հաշ վար կի ի րա կա-
նա ց� մ և  քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց ա վել 
վճա րած գ�  մար նե րի փոխ հա տ� ց ման 
տրա մադ ր� մ: 

•  Լար սի ան ցա կե տի փակ ման հետ 
կապ ված՝ ա վիաըն կե ր� թ յ� ն նե րի կող-
մի ց ա վիա տոմ սե րի գնե րի պայ մա նա-
վոր ված ե ռա կի թան կաց ման կա պակ-

ց� թ յամբ դի մե լ եմ տնտե սա կան մրցակ-
ց� թ յան պե տա կան հանձ նա ժո ղով՝ 
գնե րը կար գա վո րե լ�  և  չա րա շա հ� մն  եր 
թ� յլ տվող ան ձանց պատ ժե լ�  ա ռա ջար-
կ� թ յամբ: 

• ՀԾԿՀ ծրագ րի (զե կ� յ ցի) քննարկ-
ման ժա մա նակ ե լ� յթ եմ �  նել հան րա յին 
ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի, հատ կա պես՝ էլ. է ներ-
գիա յի, ինչ պես նաև գա զի մա տա կա-
րար ման �  գա զաս պա սարկ ման ցածր 
ո րա կի և  բարձր գնե րի մա սին:

• Տն տե սա կան մրցակ ց� թ յան 
պաշտ պա ն� թ յան պե տա կան հանձ նա-
ժո ղո վի տա րե կան ծրագ րի քննարկ ման 
ժա մա նակ բարձ րաց րել եմ ար հես տա-
կան մե  նաշ նորհ նե րի հար ցը շա քա րա-
վա զի, բա նա նի, դե ղե րի և  այլ ո լորտ նե-
ր� մ, ո րոնք այդ ապ րանք նե րի ար հես-
տա կա նո րեն բարձր գներ սահ մա նող-
ներն են:

•  Վա նա ձո ր� մ աշ խա տող տաք սի 
ծա ռա յ� թ յան ան հատ վա րորդ նե րի դի-
մ�  մով՝ դի մե լ եմ քա ղա քա պե տա րան՝ 
նրան ցից տա րե կան 15.000 ՀՀ դրա մի  
չա փով հա վել յալ գ�  մար գան ձե լ�  վե-
րա բեր յալ ո րո շ�  մը չե ղար կե լ�  պա հան-
ջով, սա կայն քա ղա քա պե տը հրա ժար վել 
է �  ժը կորց րած ճա նա չել նշված ո րո շ� -
մը: 

•  Պար տա դիր կ�  տա կա յին կեն սա-
թո շակ նե րի վե րա բեր յալ օ րենսդ ր� թ յ� -
նը վե րա նա յե լիս կրկին ան գամ հան դես 
եմ ե կել ե լ� յ թով՝ բարձ րաց նե լով այն պի-
սի հար ցեր, ինչ պի սիք են գ�  մար նե րի 
վե րա դարձ ման ե րաշ խիք նե րի բա ցա-
կա յ� թ յ�  նը, ա նարդ յ�  նա վետ կա ռա վա-
ր�  մը, խտրա կա ն� թ յան և  առ հա սա րակ 
քա ղա քա ցի նե րի դրա մա կան մի  ջոց ներն 
ա ռանց նրանց հա մա ձայ ն� թ յան կեն-
սա թո շա կա յին ֆոն դե րին փո խան ցե լ�  
խնդիր նե րը:

•  Դե ղե րի մա սին նոր օ րեն քի ըն-
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դ� ն ման քննարկ մա նը ե լ� յթ եմ �  նե ցել` 
բարձ րա ձայ նե լով  Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ 
դե ղե րի գնե րի չա փա զանց բարձր լի նե-
լ�  հան գա ման քի մա սին՝ հատ կա պես 
հա մե  մա տե լով դրանք Վ րաս տա ն� մ առ-
կա գնե րի հետ: Իմ կող մի ց շեշ տադր վել 
է այն հան գա ման քը, որ այդ քան բարձր 
գնե րի հետ մե կ տեղ դե ղա մի  ջոց նե րի 
ո րա կը հե ռ�  է բարձր լի նե լ� ց, դե ղատ-
նա յին շ�  կան մո նո պո լի զաց ված է և  որ 
բազ մա թիվ դեպ քե ր� մ Վ րաս տա ն� մ դե-
ղի ման րա ծախ գինն ա վե լի է ժան է, քան 
 Հա յաս տա ն� մ ն� յն դե ղի մե  ծա ծախ գի-
նը, ին չի հետ ևան քով մար դիկ ստիպ ված 
մե կ ն� մ են Վ րաս տան՝ ն� յն դեղն ա վե լի 
է ժան �  ո րա կով գնե լ�  նպա տա կով: 

• Ինչ պես և  նա խորդ տա րի նե րին, 
այս տա րի ևս  բո լոր հնա րա վոր ա ռիթ-
ներն օգ տա գոր ծել եմ խորհր դա յին տա-
րի նե րին ներդր ված ա վանդ նե րի դի մաց 
փոխ հա տ�  ց� մ տրա մադ րե լ�  գոր ծըն-
թա ցի ա նօ րի նա կա ն� թ յ�  նը վեր հա նե-
լ�  հա մար՝ ե լ� յթ ներ �  նե նա լով ինչ պես 
խորհր դա րա ն� մ, այն պես էլ յ�  րա քանչ-
յ� ր ա ռան ձին գոր ծով դի մ� մն  ե րը վե րա-
հաս ցեագ րե լով կա ռա վա ր� թ յ� ն: 

•  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ-
յան և Եվ րո պա կան ներդ ր�  մա յին բան-
կի մի ջև 2016թ. հ� ն վա րի 26-ին Եր ևա-
ն� մ և  հ� ն վա րի 29-ին Լ յ� ք սեմ բ� ր գ� մ 
ստո րագր ված « Հա յաս տա նի Մ6 մի ջ-
պե տա կան ճա նա պար հի ֆի նան սա կան 
պայ մա նա գի րը վա վե րաց նե լ�  մա սին» 
հարցն ԱԺ-� մ քննար կե լիս ա ռա ջար կել 
եմ ճա նա պար հա շի ն� թ յա նը ներգ րա վել 
այն հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին, որ տեղ 
տար վ� մ են աշ խա տանք նե րը, օ րի նակ՝ 
 Դե բե տի, Ա քո ր� ,  Շա մ�  տի,  Լո ր�  տի, 
Ա թա նի, Դ սե ղի, Ա լա վեր դի�  բնա կիչ նե-
րին: 

• Եր կ�  կա ռա վա ր� թ յ� ն նե րին 
էլ ա ռա ջար կել եմ ստեղ ծել տվյալ նե րի 
մի աս նա կան շտե մա րան` ավ տո մե  քե նա-
նե րի մաք սա զերծ ման գնե րը թա փան ցիկ 
և  կան խա տե սե լի դարձ նե լ�  և  ըստ այդմ 
կո ռ� պ ցիոն գոր ծոն նե րից խ�  սա փե լ�  
հա մար: 

•  Նոր հար կա յին օ րենսգր քի նա-
խա գի ծը խորհր դա րա ն� մ քննար կե լիս 
հան դես եմ ե կել հար կե րի բարձ րաց ման 
դեմ ե լ� յ թով, այ ն�  հետև գրա վոր ա ռա-
ջար կ� թ յ� ն նե րի փա թեթ ներ կա յաց րել 
ն� յն խնդրի վե րա բեր յալ:

•  Նոր կա ռա վա ր� թ յան ծրագ րի 
քննարկ մա նը ե լ� յթ եմ �  նե ցել խորհր-
դա րա ն� մ՝ կրկին ան գամ բարձ րաց նե լով 
լ� ծ ման կա րոտ բազ մա թիվ հար ցեր, այդ 
թվ� մ՝ մայ րա քա ղա քի հա մե  մատ մար զե-
րի թեր ֆի նան սա վոր ման և  թեր զար գաց-
ման, ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման քա-
ղա քա ցի նե րի ձեռ քից ի րենց մի  ջոց նե րը 
խլե լ� , քա ղա քա կան հա մա կար գի բևե-

ռաց վա ծ� թ յան, գա զա յին հա մա կար-
գի ա նարդ յ�  նա վետ կա ռա վար ման և 
 բարձր գնի, գա զաս պա սարկ ման դի մաց 
ա նի մաստ վճա ր� մն  ե րի և  այլ խնդիր նե-
րը:

• «ՀՀ պաշտ պա ն� թ յան ժա մա-
նակ զին ծա ռա յող նե րի կյան քին կամ 
ա ռող ջ� թ յա նը պատ ճառ ված վն աս նե րի 
հա տ� ց ման մա սին» օ րեն քի նա խագ ծի 
քննարկ ման ժա մա նակ թե՛ պաշտ պա-
ն� թ յան հանձ նա ժո ղո վի նիս տ� մ, թե՛ ԱԺ 
լիա գ�  մար նիս տի ժա մա նակ դեմ եմ ար-
տա հայտ վել ժո ղովր դից 1.000 դրամն  ե րի 
հա վա քագր ման մե  խա նիզ մի  ներդր մա-
նը, այլ դրա փո խա րեն մատ նան շել եմ մի  
քա նի այլ աղբ յ� ր ներ, ո րոն ցից գո յա ցած 
մի  ջոց նե րի գան ձ� մն  ա վե լի ար դա րա ցի 
և  ե կամ տա բեր է:  Մաս նա վո րա պես՝

-  Դի լի ջա ն� մ ՊԵԿ-ի կող մի ց հիմ-
նադր ված �  ս� մն  ա կան կենտ-
րո նի վա ճառ քից կամ վար ձա կա-
լ� թ յ�  նից ստաց ված մի  ջոց նե րի 
փո խան ց� մ հա տ� կ հիմն  ադ րա-
մի ն

-  Ճա նա պար հա յին երթ ևե կ� թ յան 
և  կար մի ր գծան շ� մն  ե րի խախտ-
ման հետ ևան քով նշա նակ ված 
տ�  գանք նե րի ամ բող ջա կան փո-
խան ց� մ հա տ� կ հիմն  ադ րա մի ն

- Ոս տի կա ն� թ յան և  առ հա սա րակ 
կա ռա վա ր� թ յան �  դրան ա ռըն-
թեր կա ռ� յց նե րի կրճա տ�  մի ց 
գո յա ցած մի  ջոց նե րի փո խան ց� մ 
հա տ� կ հիմն  ադ րա մի ն

Իմ կող մի ց նաև ա ռա ջարկ վել է օ րեն քին 
հե տա դարձ � ժ տալ մի նչև 1994 թվա-
կա նը, ինչ պես նաև շա հա ռ�  նե րի թվ� մ 
ընդգր կել նաև այն զին ծա ռա յող նե րին, 
ո րոնց կյան քին կամ ա ռող ջ� թ յա նը 
վն աս է պատ ճառ վել խա ղաղ պայ ման նե-
ր� մ՝ այլ ան ձի կող մի ց կա տար ված հան-
ցա գոր ծ� թ յան հետ ևան քով:

 ՄԱՐ Դ>  Ի ՐԱ Վ> ՆՔ ՆԵ ՐԻ Ո ԼՈՐՏ

•  Վա նա ձո րի Ա զա տա մար տիկ նե-
րի պ�  րա կի սկզբնա մա ս� մ ա պօ րի նի 
հատ ման են թարկ ված 5 ար ծա թա փայլ 
եղև նի նե րի հար ցով դի մե լ եմ գլխա վոր 
դա տա խա զ� թ յ� ն՝ հա մայն քի գ� յ քին 
վն աս հասց նե լ�  փաս տի առ թիվ քրեա-
կան գործ հա ր�  ցե լ�  հա մար, սա կայն 
հա ղոր դ� մն  ըն թացք չի ստա ցել, քա նի 
որ դա տա խա զ� թ յ�  նը գտել է, որ այդ 
ա րար ք� մ հան ցա կազմ չկա:

• ՀՀ  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ-
պան ընտ րե լիս ա ռա ջար կել և  պաշտ պա-
նել եմ պատ գա մա վոր  Զա ր�  հի  Փոս-
տանջ յա նի թեկ նա ծ� թ յ�  նը, սա կայն 
պաշտ պան է նշա նակ վել մե  ծա մաս ն� թ-
յան կող մի ց ա ռա ջարկ ված թեկ նա ծ� ն:

•  Բարձ րաց րել եմ  Վարդ գես  Գաս-
պա րիի ա պօ րի նի կա լա նա վոր ման հար-

ցը: Այ ն�  հետև ե լ� յթ �  նե ցել, ինչ պես 
նաև գրա վոր փաս տաթղ թով դի մե լ վե-
րաքն նիչ դա տա րան՝ ի պաշտ պա ն� թ-
յ� ն  Գաս պա րիի ի րա վ� նք նե րի:  Հա սա-
րա կա կան ճնշման ներ քո ա պօ րի նի ո րո-
շ�  մը վե րաց վել է,  Գաս պա րին ա զատ է 
ար ձակ վել: 

• Ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ-
մի  օ րե րին « Լ�  սա վոր  Հա յաս տան» կ� -
սակ ց� թ յ�  նը նա մա կով դի մե լ է ԵԱՀԿ 
նա խա գահ Ֆ րանկ  Վալ տեր-Շ տայն մա-
յե րին, ԵԱՀԿ խորհր դա րա նա կան վե-
հա ժո ղո վի նա խա գահ Իլ կա Կա ներ վա-
յին, ԱՄՆ պետ քար տ�  ղար  Ջոն  Քե րիին, 
ԱՄՆ կոնգ րե սին և  սե նա տին, Եվ րա-
մի � թ յան նա խա գահ  Դո նալդ  Տ� ս կին և 
Եվ րա մի � թ յան հանձ նա ժո ղո վի նա խա-
գահ  Ժան Կ լո դին, Եվ րո պա կան խորհր-
դա րա նի նա խա գահ  Մար տին  Շ� լ ցին և 
Եվ րո պա յի խորհր դի գլխա վոր քար տ� -
ղար  Թորբ յորն  Յագ լան դին՝ պա հան ջե-
լով սանկ ցիա ներ կի րա ռել Ադր բե ջա նի 
ղե կա վա ր� թ յան նկատ մամբ։  Նա մա-
կ� մ ման րա մասն նշված են պա տե րազ-
մա կան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րը, ո րոնք 
ի րա կա նաց վել են այդ օ րե րին Ադր բե ջա-
նի ղե կա վա ր� թ յան կող մի ց։

•  Միա ժա մա նակ, պաշ տո նա կան 
նա մակ ներ եմ հղել Իս րա յե լի Կ նես սե-
թի նա խա գահ Է դել շայ նին, վար չա պետ 
 Նա թան յա հ�  ին, ՌԴ նա խա գահ  Պ� -
տի նին, վար չա պետ  Մեդ վեդ ևին և ՌԴ 
քա ղա քա կան �  զին վո րա կան ո լորտ նե-
րի այլ բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար 
ան ձանց՝ մատ նա ց� յց ա նե լով Իս րա յե-
լի և  Ռ�  սաս տա նի կող մի ց վա ճառ ված 
հար ձա կո ղա կան զեն քե րով Ադր բե ջա նի 
կող մի ց սան ձա զերծ ված ագ րե սիվ պա-
տե րազմն  �  կա տար ված պա տե րազ մա-
կան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րը և  կոչ ա րել 
դա դա րեց նել զեն քի վա ճառքն Ադր բե-
ջա նին �  վա ճառ ված զեն քե րի հե տա գա 
սպա սար կ�  մը:

• Ընտ րա կան նոր օ րենսգր քի ըն-
դ� ն ման ժա մա նակ իմ կող մի ց ներ կա-
յաց վել են բազ մա թիվ ա ռա ջարկ ներ, 
ո րոնք կա րող էին ընտ րա տե ղա մա ս� մ 
բա ցա ռել խախ տ� մն  ե րը: Դ րանց մի  
մասն ըն դ� ն վել են կա ռա վա ր� թ յան 
կող մի ց, սա կայն ընտ րա կան գոր ծըն-
թաց ք� մ պարզ դար ձավ, որ այժմ հիմ-
նա կան խախ տ� մն  ե րը կա տար վ� մ 
են տե ղա մա սից դ� րս: Ընտ րա կան 
օ րենսգր ք� մ ընդգրկ վել է նաև իմ կող-
մի ց մշակ ված և  ա ռա ջարկ ված՝ կա նանց 
տո կո սա յին հա մա մաս ն� թ յ�  նը խորհր-
դա րա ն� մ պահ պան ման վե րա բեր յալ 
նա խա գի ծը: Իմ կող մի ց ա ռա ջարկ վող 
լ�  ծ� մն  ե րը տե ղա կան օ լի գարխ նե րին 
խորհր դա րան մ� տք գոր ծե լ�  հնա րա վո-
ր� թ յ� ն չտա լ�  մա սով՝ հատ կա պես բաց 
ց�  ցակ նե րի հա ն�  մը, չըն դ� ն վե ցին կա-



ռա վա ր� թ յան կող մի ց:
• Պ րո բա ցիոն ծա ռա յ� թ յան ներդր-

ման վե րա բեր յալ օ րեն քի ըն դ� ն ման ժա-
մա նակ պաշտ պա նել եմ այդ գա ղա փա րը 
և  կողմ քվեար կել օ րեն քի ըն դ� ն մա նը, 
նա խագ ծի մա սին ներ կա յաց րել եր կ�  
տասն յակ ա ռա ջար կ� թ յ� ն:

•  Մաս նա վոր մ� լ տիպ լեք սի հար ցը 
խորհր դա րա ն� մ քննար կե լիս ե լ� յթ եմ 
�  նե ցել մար զա յին հե ռ� ս տաըն կե ր� թ-
յ� ն նե րի փակ ման, մաս նա վոր մ� լ տիպ-
լեք սի ստեղծ ման ար հես տա կան խո չըն-
դոտ նե րի, չա փա զանց բարձր տ� ր քի 
սահ ման ման դեմ:  Պայ քա րի արդ յ� ն ք� մ 
մար զա յին ա նա լո գա յին հե ռ� ս տաըն կե-
ր� թ յ� ն նե րը մի նչ այժմ շա ր�  նա կ� մ են 
մն ալ ե թե ր� մ, իսկ նրանց պահ պան ման 
հարցն օ րա կար գ� մ է։

•  Կա ռա վա ր� թ յան հետ հար ց� -
պա տաս խա նի ժա մի ն բարձ րաց րել եմ 
հա կա կո ռ� պ ցիոն խորհր դի կող մի ց կո-
ռ� պ ցիա յի դեմ պայ քա րի որ ևէ ի րա կան 
քայլ չձեռ նար կե լ�  և ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID)-
ից ստա ցած գ�  մար նե րը ոչ նպա տա կա-
յին ծախ սե լ�  հար ցը:

•  Խորհր դա րա ն� մ հայ տա րա ր� թ-
յ� ն նե րի ժա մի ն կո չով դի մե լ եմ հա կա կո-
ռ� պ ցիոն հանձ նա ժո ղո վին՝ ա ռա ջար կե-
լով հետև յալ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը՝ որ պես 
կո ռ� պ ցիոն դրսևո ր� մն  ե րի դեմ պայ-
քա րի գոր ծ� ն մի  ջոց ներ.

- ՀՀ գա զա մա տա կա րար ման հա-
մա կար գի �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րի 
ա ռա ջարկ նե րը կյան քի կո չել՝ հաս նե լով 
նրան, որ ո լոր տ� մ ե ղած չա րա շա հ� մն  ե-
րը բա ցառ վեն, ինչն իր դրա կան արդ յ� ն-
քը կ�  նե նա բնակ չ� թ յան հա մար գա զի 
գնի շո շա փե լի նվազ ման և տն տե ս� թ յան 
զար գաց ման հա մար։

-  Վե րաց նել բո լոր գե րա տես չ� թ-
յ� ն նե րի ար տաբ յ�  ջե նե րը և դ րանք 
մտցնել պե տա կան բյ�  ջեի մե ջ, այ սինքն՝ 
խորհր դա րա նա կան ա վե լի �  ժեղ, ա վե լի 
հստակ հսկո ղ� թ յան դաշտ։

-  Հա նել ա րա գա չա փե րը, տե սան-
կա րա հա նող սար քե րով տ�  գանք նե րի 
ինս տի տ� տն ամ բող ջ� թ յամբ վե րա նա-
յել �  բա ցա ռել դրանց մի  ջո ցով մաս նա-
վոր ս� բ յեկտ նե րի շա հ� յթ ստա նա լը ։

- Ար տա դա տա կան կար գով գ� -
մար նե րի բռնա գան ձ� մն  երն ընդ հան րա-
պես վե րաց նել և  վե րա կանգ նել դա տա-
կան ըն թա ցա կար գե րը։

-  Վե րաց նել ա պօ րի նի մե  նաշ նորհ-
նե րը շա քա րա վա զի, ալ յ�  րի, զոդ ման 
է լեկտ րոդ նե րի, բա նա նի, դե ղե րի, տախ-
տա կի, շո կո լա դի և  այլ ո լորտ նե ր� մ, 
ո րոնց մա սին ա մե  նա լա վա տեղ յակ կա-
ռ� յ ցը, կար ծ� մ եմ՝  ՀՀ գոր ծա դիր իշ-
խա ն� թ յ� նն է, և  ա մե  նա լավն  ի րենք գի-
տեն, թե որ տեղ կան մե  նաշ նորհ ներ։

- Ան կախ ա�  դիտ կա տա րել  Հա-

րավ-կով կաս յան եր կա թ�  ղ� մ, որ տեղ 
չա րա շա հ� մն  ե րի մա սին հիմն  ա վո ր� մ-
նե րը բազ մա թիվ են։  Վե րա նա յել կոն ցե-
սիոն պայ մա նա գի րը և  պե տա կան բյ� -
ջեից հար յ�  րա վոր մի  լիոն նե րի հաս նող 
ս� բ սի դա վո ր�  մը։

-  Պե տա կան ռե ս� րս նե րի հա մա-
չափ բաշ խ� մ՝ ինչ պես տա րած քա յին 
սկզբ� ն քով մար զե րի և  մայ րա քա ղա քի 
մի ջև, այն պես էլ ար դա րա ցի բաշ խ� մ 
իշ խա ն� թ յան ե րեք թևե րի մի ջև։

-  Պե տա կան ա պա րա տի կրճա-
տ� մ, օպ տի մա լա ց� մ։  Կա ռա վա ր� թ-
յանն ա ռըն թեր պե տա կան մար մի ն նե րի, 
նա խա րա ր� թ յ� ն նե րի, գե րա տես չ� թ-
յ� ն նե րի, նրանց աշ խա տա կազ մե  րի և 
 նաև ղե կա վար պաշ տոն նե րի տե ղա կալ-
նե րի հաս տիք նե րով։

-  Կա ռա վա ր� թ յան և  նա խա րա-
ր� թ յ� ն նե րի շքեղ վե րա նո րո գ� մն  ե րի 
և  բազ մի ցս քննա դատ ված ա նի մաստ 
ծախ սե րի կրճա տ� մ։

-  Ծա ռա յո ղա կան և  անվ տան գ� թ-
յան �  ղեկ ցող մե  քե նա նե րի և  անձ նա-
կազ մե  րի կրճա տ� մ։ 

- ՊԵԿ-ի  Դի լի ջա նի �  ս� մն  ա կան 
կենտ րո նի ճոխ ծախ սե րի կրճա տ� մ, և  
որ պես պե տա կան կենտ րոն պա հե լ�  
նպա տա կա հար մա ր� թ յան քննար կ� մ։ 
Այն կա րե լի է դնել վա ճառ քի և  գ�  մար-
ներն � ղ ղել պե տա կան բյ�  ջե։

-  Պաշ տո նա տար ան ձանց կեն-
սագ ր� թ յ� ն նե րը հա մե  մա տել նրանց 
հայ տա րա րագ րե րի հետ, և  ա ռանց օ րի-
նա կան հիմն  ա վոր ման ա վել հայ տա րա-
րագր ված մի  ջոց նե րի առ կա յ� թ յան դեպ-
ք� մ առն վազն ա զա տել նրանց զբա ղեց-
րած պաշ տոն նե րից։ 

• Այ ցե լե լով  Լո ռ�  մար զի  Շա մ� տ, 
Ահ նի ձոր և  Լո ր� տ գյ�  ղե րը՝ տե ղե կա ցել 
եմ, որ ծրագր վ� մ է  Շա մ�  տի և Ահ նի ձո-
րի դպրոց նե րը մի աց նել  Լո ր�  տի դպրո-
ցին: Իմ կող մի ց շատ ա րագ գր� թ յ� ն է 
� ղղ վել կրթ� թ յան և  գի տ� թ յան նա խա-
րա րին, ով մի  քա նի շա բաթ անց հայտ նել 
է, որ այդ հար ցը չի քննարկ վ� մ: 

•  Հան րա պե տ� թ յան նոր գլխա վոր 
դա տա խազ ընտ րե լիս բարձ րաց րել եմ 
ՊՊԾ գնդի գրավ ման 13-րդ  օ րը ոս տի-
կա ն� թ յան աշ խա տա կից նե րի կող մի ց 
կա տար ված լրագ րող նե րի և  ց�  ցա րար-
նե րի և  այլ քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ 
ան հա մա չափ �  ժի կի րառ ման, տեխ նի-
կա յի դի տա վոր յալ փչաց ման և  այլ խախ-
տ� մն  ե րի և դ րանց հա մար որ ևէ մե  կի 
պա տաս խա նատ վ� թ յան չեն թարկ վե լ�  
հար ցե րը: 

ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ Ր>   > Ն ՆԵ ՐԻ 

Ո ԼՈՐՏ

• ՌԴ հետ կնքված ՀՕՊ մի ա վոր-
ված տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա կարգ 

ստեղ ծե լ�  հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց-
նե լ�  հար ցը քննար կե լիս ե լ� յթ եմ �  նե-
ցել ՌԴ կող մի ց Ադր բե ջա նին հար ձա կո-
ղա կան զեն քի մե ծ չա փա բա ժին նե րով 
վա ճառ քի մա սին և  կար ծիք հայտ նել, որ 
նման պայ ման նե ր� մ այդ պայ մա նագ րի 
քննար կ� մն  ար դեն իսկ սխալ է: 

 ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ Ո ԼՈՐՏ

•  Հա մայնք նե րի խո շո րաց ման 
ծրա գի րը քննար կե լիս ա ռա ջար կել եմ 
հա մայնք նե րը մի աց նե լ� ց ա ռաջ պար-
տա դիր լսել ժո ղովր դի կար ծի քը, ինչ պես 
նաև փոքր հա մայնք նե րի հա մար ա պա-
հո վել պար տա դիր քվո տա՝ հա մայն քի 
ա վա գա ն� մ ձայն �  նե նա լ�  հա մար: 
 Կա ռա վա ր� թ յան ներ կա յա ց�  ցի չը խոս-
տա ցել է օ րենսդ րա կան լ�  ծ� մ գտնել 
այդ հար ցին:

•  Քա ղա քա ցի նե րի դի մ�  մի  հի ման 
վրա՝ ա ռա ջար կել եմ  Կողբ և  Բեր դա վան 
հա մայնք նե րը չմի աց նել ի րար, քա նի որ 
այդ հա մայնք նե րը չեն ցան կա ն� մ ի րար 
մի ա վոր վել: Ա ռա ջար կ� թ յ� նն ըն դ� ն վել 
է, օ րեն ք� մ կա տար վել է հա մա պա տաս-
խան փո փո խ� թ յ� ն: 

•  Թե՛ նախ կին, թե՛ նոր կա ռա վա-
ր� թ յ� ն նե րին իմ կող մի ց ա ռա ջարկ վել 
է գոր ծա դիր իշ խա ն� թ յան օպ տի մա լաց-
ման շրջա նակ նե ր� մ կրճա տել մարզ-
պետ նե րի տե ղա կալ նե րի թի վը կամ առ-
հա սա րակ այդ պաշ տո նը՝ ի րենց աշ խա-
տա կազ մե  րով և  � ռ ճաց ված ծախ սե րով, 
քա նի որ այդ ինս տի տ�  տը որ ևէ հստակ 
գոր ծա ռ� յթ և  ա ռա քե լ� թ յ� ն չ�  նի:

ԱՅԼ Ո ԼՈՐՏ ՆԵՐ

•  Կա ռա վա ր� թ յանն ա ռա ջար կել 
եմ  Վա նա ձոր քա ղա ք� մ գոր ծող թեր-
բեռն ված դպրոց նե րից մե  կի բա վա կա-
նա չափ մե ծ մաս նա շեն քե րից մե  կը կամ 
նպա տա կա հար մա ր� թ յան դեպ ք� մ այլ 
շի ն� թ յ� ն տրա մադ րել որ պես «Էվ րի-
կա» դպրո ցի տա րածք, քա նի որ դպրո-
ցը տա լիս է ո րակ յալ կրթ� թ յ� ն, սա կայն 
գոր ծ� մ է շատ վատ շեն քա յին պայ ման-
նե ր� մ: Ա ռա ջար կին ի պա տաս խան 
կրթ� թ յան և  գի տ� թ յան նա խա րա րը 
պա տաս խա նել է, որ առ այժմ տա րածք 
չկա, սա կայն ա ռա ջին իսկ հնա րա վո-
ր� թ յան դեպ ք� մ խնդի րը լ�  ծ� մ կստա-
նա: 

• Գ ր� թ յամբ դի մե լ եմ նո րան շա-
նակ պաշտ պա ն� թ յան նա խա րա րին՝ 
խնդրե լով լ�  ծել ԴՈւՑ-ի զին վո րա կան 
ա վա ն� մ բնակ վող զին թո շա կա ռ�  նե րի 
շեն քե րի տա նիք նե րի նո րոգ ման հար ցը:

«ՀՀ 2017 թվա կա նի պե տա կան 

բյ�  ջեի մա սին» օ րեն քի նա խագ ծի վե-

րա բեր յալ ներ կա յաց րել եմ հետև յալ 

ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րը.



1) 1-ին խմբի հաշ ման դամն  ե րի կեն-
սա թո շակ նե րի բարձ րա ց� մ (22.400-ից 
մի նչև առն վազն նվա զա գ� յն սպա ռո ղա-
կան զամբ յ�  ղի ամ սա կան ար ժե քին հա-
մար ժեք՝ 54.000 ՀՀ դրամ)

2) մաս նա գի տա կան կրթ� թ յ� ն և  
�  ս�  ց� մ ի րա կա նաց նող �  ս� մն  ա կան 
հաս տա տ� թ յ� ն նե րի աշ խա տա կից նե-
րին ա պա հո վել սոց. փա թե թով 

3)  Վա նա ձո րի Ղ. Ա լի շա նի ան վան 
թիվ 27 դպրո ցի հիմն  ա նո րո գ� մ

4)  Վա նա ձոր քա ղա քի թիվ 1 մշա-
կ� յ թի տան նո րոգ ման ֆի նան սա վո ր� մ

5)  Վա նա ձոր քա ղա քի 84 և  Գ�  գարք 
հա մայն քի մի ակ բազ մաբ նա կա րան 3-րդ 
 կար գի վթա րա յին շեն քե րից 10 ա մե  նա-
վատ թար վի ճա կ� մ գտնվող նե րի ամ րա-
ց� մ

6)  Վա նա ձոր քա ղա քի թիվ 1 պո լիկ-
լի նի կա յին խիստ անհ րա ժեշտ վե րա նո-
րոգ ման և  ար դիա կա նաց ման ֆի նան սա-
վո ր� մ

7)  Վա նա ձոր քա ղա քի բազ մաբ նա-
կա րան շեն քե րի թվով 59 վե րե լակ նե րի 
նո րո գ� մ

8)  Հետև յալ տնա կա յին ման կա պար-
տեզ նե րի կա պի տալ նո րո գ� մ.

- թիվ 3 ՆՈւՀ,  Շի րա կի խճ�  ղի 64, 
ե րե խա նե րի թի վը՝ 63

- թիվ 4 ՆՈւՀ,  Սա յաթ- Նո վա 18, 
ե րե խա նե րի թի վը՝ 50 

- թիվ 8 ՆՈւՀ,  Գոր կ�  9ա, ե րե-
խա նե րի թի վը՝ 150

9)  Վա նա ձոր քա ղա քի հետև յալ 
տնա կա յին ա վան նե րի և  հան րա կա ցա-
րան նե րի բնա կիչ նե րի բնա կա րա նա յին 
ա պա հով ման ֆի նան սա վո ր� մ.

-  Քիմ ման րա թե լե րի գոր ծա րան, 
Թ ևոս յան 1Ա, 

-  Սանկտ- Պե տեր բ�  գի փո ղո ցի 
տնա կա յին ա վան, 

- Տ նա կա յին հան րա կա ցա րան՝ 
Բժշ կա կան քո լե ջի հար ևա ն� թ-
յամբ, 

-  Ջեր մաէ լեկտ րա կա յա նի տա րած-
քի տնա կա յին ա վան: 

10)  Վա նա ձո րի կեր պար վես տի թան-
գա րա նի վե րա նո րոգ ման ֆի նան սա վո-
ր� մ:
Նշ ված ա ռա ջարկ նե րից որ ևէ մե  կը կա-
ռա վա ր� թ յան կո ղից չի ըն դ� ն վել՝ բյ� -
ջեի մի  ջոց նե րի ան բա վա րա ր� թ յան 
պատ ճա ռա բա ն� թ յամբ, ին չի պատ ճա-
ռով դեմ եմ քվեար կել ՀՀ 2017 թվա կա նի 
պե տա կան բյ�  ջեի նա խագ ծին:

2016թ. ըն թաց ք� մ իմ կող մի ց 

(ներ կա յաց վել են մե կ տասն յա կից 

ա վե լի օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ ն� թ-

յ� ն ներ, ո րոն ցից հատ կա պես կար ևո-

ր� մ եմ հետև յալ նե րը՝

• « Մաք սա յին կար գա վոր ման մա-

սին» ՀՀ օ րեն ք� մ լրա ց� մ կա տա րե լ�  
մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րի մի տ քը 
վերց վեց և  ընդ լայն վեց կա ռա վա ր� թ յան 
կող մի ց, այ ն�  հետև հրա տապ կար գով 
քննարկ վեց և  ըն դ� ն վեց Ազ գա յին ժո ղո-
վի կող մի ց,

•  Մի շարք պե տա կան մար մի ն նե րի 
ղե կա վար կազ մ� մ կ�  սակ ցա կան պատ-
կա նե լ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց մաս նակ-
ց� թ յան ար գե լ� մ (նա խագ ծե րի փա թե-
թը դրա կան եզ րա կա ց� թ յամբ ԱԺ օ րա-
կար գ� մ է),

• ՀՀ քրեա կան օ րենսգր ք� մ փո-
փո խ� թ յ� ն կա տա րե լ�  մա սին օ րեն քի 
նա խա գի ծը, ո րով ընտ րա կեղ ծիք ներ կա-
տա րող ան ձանց պա տիժն ա ռա ջար կ� մ 
եմ սահ մա նել բա ցա ռա պես ա զա տազրկ-
ման, այլ ոչ թե տ�  գան քի տես քով,

• ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր ք� մ փո-
փո խ� թ յ� ն և լ րա ց� մն  եր կա տա րե լ�  
մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով լ� ծ-
վ� մ է խորհր դա րա ն� մ կա նանց մաս-
նակ ց� թ յան ա վե լի մե ծ տո կո սի  ե րաշ-
խա վոր ման հար ցը և  ո րի մի տ քը վերց վեց 
կա ռա վա ր� թ յան կող մի ց �  ընդգրկ վեց 
նոր ընտ րա կան օ րենսդ ր� թ յան մե ջ,

•  Վար չա կան ի րա վա խախ տ� մն  ե-
րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր ք� մ փո փո-
խ� թ յ� ն ներ կա տա րե լ�  մա սին օ րեն քի 
նա խա գի ծը, ո րով ա ռա ջար կել եմ կի սով 
չափ նվա զեց նել ա ռա վել հա ճախ հան դի-
պող և ն վազ վտան գա վո ր� թ յ� ն �  նե ցող 
ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին խախ-
տ� մն  ե րի տ�  գանք նե րը: Ո րոշ ժա մա-
նակ անց ն� յն խնդրի կար գա վոր մանն 
անդ րա դար ձող ա վե լի լայն նա խա գիծ 
ա ռա ջարկ վեց կա ռա վա ր� թ յան կող մի ց 
և  ես իմ նա խա գի ծը հա նե ցի շրջա նա-
ռ� թ յ�  նից �  կողմ քվեար կե ցի կա ռա-
վա ր� թ յան նա խագ ծին,

•  Հ� ն վա րին շրջա նա ռ� թ յան մե ջ 
կդրվի ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին ՀՀ օ րեն ք� մ փո փո խ� թ յ� ն կա տա-
րե լ�  մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րով 
ա ռա ջար կ� մ եմ �  ժը կորց րած ճա նա չել 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ�  նե� թ յամբ 
չզբաղ վող քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց երկ-
րորդ և  ա վե լի ան գամ ան շարժ գ� յք կամ 
մե  քե նա ձեռ բե րե լ�  դի մաց գանձ վող 
ԱԱՀ-ն:

www.parliamentmonitoring.am 

կայ քի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե-

րի հա մա ձայն ճա նաչ վել եմ տար վա 

ա մե  նաակ տիվ պատ գա մա վոր` մե  ծա-

մաս նա կան ընտ րա կան հա մա կար գով 

ընտր ված նե րից:

2016թ. ըն թաց ք� մ, ինչ պես և  նա-
խորդ 4.5 տա րի նե րին, թե՛ իմ ընտ րա-
տա րած քից, թե՛  Հան րա պե տ� թ յան այլ 
բնա կա վայ րե րից (Եր ևան,  Նո յեմ բեր յան, 

 Սի սիան,  Մեծ Այ ր� մ, Գ յ� մ րի,  Շա հ� մ-
յան,  Թե ղ� տ,  Բեր դա վան, Ար մաշ և  այլն) 
ստաց ված բո լոր դի մ� մն  ե րին, ան կախ 
այն հան գա ման քից, թե դրանք �  նե ցել 
են անձ նա կան, տե ղա կան, թե հան րա-
պե տա կան նշա նա կ� թ յ� ն, տրվել է հա-
մա պա տաս խան ըն թացք, դրան ցից որ ևէ 
մե կն ան պա տաս խան կամ ան հետ ևանք 
չի մն ա ցել:

Ըն թա ցիկ տա ր� մ �  ղար կել եմ 
400-ից ա վել գր� թ յ� ն ներ, ո րոն ցով քա-
ղա քա ցի նե րի հա մար լ�  ծ վել են պե տա-
կան մար մի ն նե րի գոր ծ�  նե� թ յան հետ 
կապ ված տար բեր խնդիր ներ, ստա ցել 
եմ մոտ 250 գրա վոր դի մ� մ:  Վա նա ձո-
րի պատ գա մա վո րա կան գրա սեն յա կ� մ, 
Ազ գա յին ժո ղո վ� մ և  այլ վայ րե ր� մ կազ-
մա կերպ ված հան դի պ� մն  ե րի, քննար-
կ� մն  ե րի, լս� մն  ե րի ըն թաց ք� մ ըն դ� -
նել եմ 600-ից ա վե լի քա ղա քա ցի նե րի:

Իմ ա մե  նօր յա պատ գա մա վո րա կան 
գոր ծ�  նե� թ յան մա սին ման րա մասն տե-
ղե կատ վ� թ յ�  նը, տե սան յ�  թե րը և  հար-
ցազ ր� յց նե րը պար բե րա բար տե ղադր-
վ� մ են իմ պաշ տո նա կան կայ քէ ջ� մ` 
www.edmonmarukyan.com ինչ պես նաև 
տա րած վ� մ հայտ նի սո ցիա լա կան ցան-
ցե րով:

« Լ�  սա վոր  Հա յաս տան» 

կ�  սակ ց� թ յ� ն

« Լ�  սա վոր  Հա յաս տան» կ�  սակ-
ց� թ յ�  նը, « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա-

նա գիր» և « Հան րա պե տ� թ յ� ն» կ� -
սակ ց� թ յ� ն նե րը կնքել են հա մա տեղ 
գոր ծ�  նե� թ յան մա սին հ�  շա գիր, ո րի 
շրջա նակ նե ր� մ ո րո շ� մ է կա յաց վել 
ա ռա ջի կա խորհր դա րա նա կան ընտ ր� թ-
յ� ն նե րին հա մա տե ղե լով այս ե րեք կ� -
սակ ց� թյ ւոն նե րի ջան քե րը, մաս նակ ցել 
մե կ մի աս նա կան դա շին քով։

 Կ�  սակ ց� թ յան նպա տակ նե րի �  
ա մե  նօր յա գոր ծ�  նե� թ յան մա սին ման-
րա մասն տե ղե կատ վ� թ յ�  նը հա սա նե լի 
է www.brightarmenia.am կայք� մ:


