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êáóÇ³É³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ
Ð³Ù³»íñáå³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç
ÏáÕÙÇó ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 26-27-Á Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³jáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»ó ÏÉáñ
ë»Õ³Ý, §êáóÇ³É³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ¦ Ã»Ù³Ûáí:
øÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶ñÇ·áñ ¶ñ³¹¨Á`
Ð³Ù³»íñáå³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹Ç
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñ, ²ÝïáÝ È»ååÇÏÁ`
Ð³Ù³»íñáå³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹Ç
ËáñÑñ¹³ïáõ, Ü³¹ÇÝ» Â¨»Ý»ÃÁ` ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ù³ñ¹áõ ¨ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ï, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð²ØÎ-Ç
³Ý¹³Ù ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ, Ð²ØÎ-Ç ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ
í³ñÇãÝ»ñ:
Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ¾¹áõ³ñ¹ ÂáõÙ³ëÛ³ÝÁ, µ³ó»Éáí
ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
Ñ³ÛïÝ»ó ÑÛáõñ»ñÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,
Ñ³ïÏ³å»ë ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Ù³ÕÃ»ó
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
ùÝÝ³ñÏíáÕ
Ñ³ñó»ñÇ
»ñÏûñÛ³
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ:
²ÛÝáõÑ»ï¨
²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ
Ð³Ù³»íñáå³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñ ¶.
¶ñ³¹¨Á ßÝáñÑ³íáñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛÇÝ
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùáõÙ
³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ Ù³ÕÃ»ó Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³ÝùáõÙ:
-ºë å»ïù ¿ Ýß»Ù ³ÛÝ ¹Åí³ñÇÝ ¨ Í³í³ÉáõÝ
·áñÍÁÝÃ³óÁ, áñ ³Ýó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
³Û¹ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ: ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý

³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó
áõëáõÙÝ³ëÇñí»ó
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ »ñÏñáõÙ ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý µáÉáñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ
²ØÎ-ÇÝ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ù÷á÷Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ Ýß»ó, áñ 2007Ã.
Ð²ØÎ-Ç Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ ÁÝïñ»É ¿ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
·áñÍÁÝÃ³ó ¨ ÝáñÁÝïÇñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹ñí³Í ¿
½³ñ·³óÝ»É ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó Ð²ØÎ-Ç µ³ó,
Ã³÷³ÝóÇÏ ¨ ß³ï Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ ï³ñµ»ñ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ:
ä»ïù ¿ Ýß»Ù Ý³¨, áñ ²ØÎ-Ç
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝ êêÐØ-Ç
Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
³é³ÛÅÙ Ñ³ëï³ïí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹ÇÙáõÙÁ, áñå»ë
²ØÎ-Ç ³ëáóÇ³óí³Í ³Ý¹³ÙÇ: Ø»ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÝ »Ýù
Ñ³ÛïÝáõÙ
Ð²ØÎ-Ç
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»ó
§îÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý
¹»ñÁ¦ Ã»Ù³Ý, áñÁ ß³ï ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ñ, ³Û¹ ÇëÏ
å³ï×³éáí
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ
Ï³Û³ó³í
ß³ï
µáõéÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: êáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë
Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Û³ó³Í ÝáñÙ ã¿, áñÁ
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ, ³Û¹ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ³ÏïÇíáñ»Ý ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÉ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÷áñÓÁ:
²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý»ñÏ³Û³óí»ó ØÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ºíñáå³Ï³Ý ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ, Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ,
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ:
ºñ»ÏáÛ³Ý ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»ó §î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³ï»ùëïÁ` ºíñáå³ÛÇ ËáñÑáõñ¹,
ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ, ºíñáå³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
ºíñáå³Ï³Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ý
»ñÏËáëáõÃÛáõÝ¦ Ã»Ù³Ý:

Ð³çáñ¹ ûñÁ ùÝÝ³ñÏí»ó §²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñ,
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ` ²ØÎ, ºíñáå³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ë³ñïÇ³, ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ¦ Ã»Ù³Ý:
²Ù÷á÷Ù³ÝÁ
ùÝÝ³ñÏí»ó
¨
ë³ÑÙ³Ýí»ó
Ð³Ù³»íñáå³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ
å³Ñ³ÝçÁ ½·³ÉÇ ¿ñ ¨ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
³é³ç³ñÏ»óÇÝ, áñ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñ ³Ûë
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ñ³×³Ë³ÏÇ Ï³½Ù³Ï»ñåí»Ý, ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ³ñ¹»Ý É³ÛÝ Ã³÷ ¿
ëï³ó»É:
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ԱԺ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստւմ
Հունվարի 19-ին Հակոբ Հակոբյանի նախագահությամբ

պայմանագիրը

կնքվում

է

գրավոր:

Նվազեցվել

է

տեղի ունեցավ ԱԺ սոցիալական հարցերի մշտական

արտաժամյա և գիշերային աշխատանքի վարձատրության

հանձնաժողովի

չափը`

ունենալով

արտահերթ

նիստ`

կառավարության

օրակարգում

օրենսգրքով

սահմանված

ժամային

“Աշխա-

դրույքաչափի մեկ ու կես անգամից ոչ պակասի փոխարեն

տանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ

սահմանելով առաջին դեպքում 50 տոկոս, երկրորդ

կատարելու մասին” ՀՀ օրենքի նախագիծը: Նիստին

դեպքում 30 տոկոս հավելում: Հստակ սահմանվում են

մասնակցում

աշխատանքային

էին

ՀՀ

հեղինակած

գործող

աշխատանքի

և

սոցիալական

պայմանագիրը

լուծելու

դեպքում

հարցերի նախարարության, Հայաստանի գործատուների

վճարվող արձակման նպաստի չափերը` կախված տվյալ

հանրապետական

գործատուի մոտ աշխատողի անընդմեջ աշխատանքային

միության

և

Հայաստանի

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ներկայացուցիչներ:
Գործադիրը նպատակ ունի հստակեցնել աշխա-

ստաժից. որքան շատ է աշխատանքային ստաժը, այնքան
մեծ է վճարվող գումարը:

տանքային հարաբերությունների ծագման, կարգավորման

Քննարկումների արդյունքում Հայաստանի գործա-

մեխանիզմները և դրանք համապատասխանեցնել ՀՀ

տուների հանրապետական միության և Հայաստանի

Սահմանադրությամբ

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ներկայացուցիչները

ու

ԱՄԿ-ի

կոնվենցիաներով

և

Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայով

ընդունելի

ամրագրված

առաջարկներ,

դրույթների

պահանջներին:

Կառավա-

րությունն առաջարկում է գործատուի և աշխատողի միջև

քննարկել

կնքել

աշխատաքային

տարբերակ:

պայմանագրեր. բանավոր պայմանագիրը նպատակ ունի

Նիստի

բանավոր

և

գրավոր

համարեցին
իսկ

և

կառավարության

վիճահարույց

ներկայացնել

ավարտին

ԱԺ

հարցերը

որոշ
որոշվեց

փոխհամաձայնեցված
սոցիալական

հարցերի

նվազեցնել աշխատանքի ընդունելու ժամանակ տարվող

մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը,

փաստաթղթային ձևակերպումները` սահմանելով, որ

կարևորելով շահագրգիռ քննարկումները, առաջարկեց

աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է բանավոր, եթե

օրինագծի

այն բովանդակում է միայն աշխատանքային օրենսգրքով

ներկայացնել հանձնաժողովին:

վերաբերյալ

առաջարկները

գրավոր

սահմանված նվազագույն պայմանները, բացառությամբ
աշխատավարձի

չափի,

հակառակ

դեպքում`

Վիճակագրական տվյալների համաձայն` 2009 թվականին Հայաստանի պետհիմնարկների, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների հանրապետական միությունը միավորում էր 16745 արհմիության անդամ, որից
7527-ը կին են:

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Պ Ա Շ Տ Պ Ա Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
2009 թվականի հոկտեմբերին ՃՀՄ-ի կողմից ուսումնասիրվեցին Գավառի տարածքի Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր,
Ծաղկաշեն, Լճափ համայնքների և Կապանի տարածքի Վարդավանք համայնքի ու դպրոցի արհմիության անդամների
աշխատանքային պայմանները: Ուսումնասիրման արդյունքների մասին տեղեկանքը քննարկելուց հետո ՃՀՄ
նախագահությունը դիմեց ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն Գավառի տարածքի Գեղարքունիք,
Լանջաղբյուր, Ծաղկաշեն, Լճափ համանյքների մշակույթի տների հիմնանորոգման, Գավառի տարածքի Գեղարքունիք
և Լճափ համայնքների գյուղամիջյան ճանապարհների կառուցման, Կապանի տարածքի Վարդավանք համայնքի
համայնքային կենտրոնի և դպրոցի, ինչպես նաև Սյունիք–Վարդավանք ճանապարհի հիմնանորոգման հարցերում
աջակցելու խնդրանքով: Ստորև ներկայացնում ենք պետական կառավարման մարմիններից ՃՀՄ նախագահին
ուղղված նամակները:
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունից`

Հարգելի տիկին Հակոբովա
Ի պատասխան Ձեր 2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 99-01 գրության հայտնում ենք, որ արհմիության
անդամների աշխատանքային պայմանների բարելավման խնդիրն անմիջականորեն կապված է աշխատավայրերի
բարվոք վիճակի հետ:
Ձեր կողմից ներկայացված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի տարածքի Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Ծաղկաշեն,
Լճափ համայնքների մշակութային տների և ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդավանքի համայնքային կենտրոնի ու դպրոցի
աշխատավայրերի բարվոք վիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ է նշված օբյեկտներում իրականացնել
հիմնանորոգում, որի իրականացման խնդրին կարելի է անդրադառնալ դրական փորձաքննություն անցած
նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի առկայության դեպքում, օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ
Գեղարքունիքի և ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանների կողմից ներկայացված հայտի առկայության պայմաններում:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք ու Լճափ համայնքների գյուղամիջյան ճանապարհների կառուցման և ՀՀ
Սյունիքի մարզի Սյունիք-Վարդավանք համայնքների մարզային ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների
իրականացումը ևս խթան կհանդիսանա բնակչության կենսապայմանների բարելավման, ինչպես նաև արտագաղթի
կանխման համար:
Հարգանքով`
Շինարարության քաղաքականության վարչության պետ` Գ.Քամալյան
ՀՀ Սյունիքի մարզպետից`

Հարգելի տիկին Հակոբովա
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 27.11.2009թ. N01/16/6776-09 հանձնարարությամբ
մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսումնասիրվել է Հայաստանի
պետհիմնարկների,
ՏԻՄ-երի
և
հասարակական
սպասարկման
աշխատողների
արհմիությունների
կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքում
կատարված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ տեղեկանքը: Այդ կապակցությամբ հայտնվում է հետևյալը.
“Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին” ՀՀ օրենքում 2006 թվականի հունիսի 13-ին
կատարված փոփոխության արդյունքում ՀՀ Սյունիքի մարզի վերին Գյոդաքլու համայնքը վերանվանվել է Վարդավանք,
սակայն բնակավայրի մոտ տեղադրված է “Գետիկ” անվանմամբ, բնակավայրի անվանման հետ որևէ առնչություն
չունեցող
ճանապարհային նշանը: Այն փոխելու և օրենքի պահանջներին համպատասխանեցնելու համար
առաջարկություն է ներկայացվել ճանապարհը ապասարկող “Կապանի ՃՇՇ” ՍՊԸ-ի տնօրենին:
Վարդավանք համայնքում չկա գյուղապետարանի վարչական շենք: Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը գործում
է համայնքային ենթակայության ակումբի շենքում, որը ենթակա է հիմնանորոգման: Գյուղապետարանի և
համայնքային մյուս ծառայությունների գործունեության համար համապատասխան պայմանների ապահովելու համար
անհրաժեշտ է ձեռք բերել նոր շենք: Այն նախատեսված է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2009-2013
թվականների քառամյա ծրագրով և կիրագործվի համապատասխան միջոցների առկայության դեպքում:
Վարդավանք տանող 7 կմ երկարությամբ ճանապարհի վերաբերյալ տեղեկացվում է, որ համայնքի ղեկավարի
միջոցով այն մասնակի վերանորոգվել է և գտնվում է տրանսպորտային երթևեկության համար բավարար վիճակում:

Հիմնանորոգման ենթակա մարզային ենթակայության Վարդավանք-Խդրանց ճանապարհահատվածը, որը
իրականացնելու համար “Կապանի ՃՇՇ” ՍՊԸ-ի կողմից համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն 2010 թվականին:
Ինչ վերաբերում է Վարդավանքի դպրոցի խնդիրներին, ապա դրանք լուծելու համար դպրոցի տնօրենին տրվել է
համապատասխան հանձնարարականներ և դրանց կատարումը վերցվել է հսկողության: Մանկավարժական
համակազմի 7 անդամներից երթևեկող ուսուցիչներ են համարվում 3-ը, որոնց ամենամսյա երթևեկելի օրերի թիվը
կազմում է 17-ական օր, որի համար նրանք օրենքով սահմանված կարգով ստանում են փոխադրավարձ:
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մարզի համայնքների, այդ թվում Վարդավանք համայնքի առաջնահերթ լուծում
պահանջող հիմնախնդիրները ներառվել են ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՀՀ Սյունիքի մարզի 2010-2013
թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում և համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն դրանք
լուծելու ուղղությամբ:
Մարզպետ
Ս.Խաչատրյան
2009 Ãí³Ï³ÝÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñí»óÇÝ Ý³¨ ÐÐ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ áñáß ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÖÐØ-Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ¹ÇÙ»ó ÐÐ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ¨
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ïÇÝ: ÐÐ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ å³ï³ëË³ÝÁ µ»ñíáõÙ ¿ ëïáñ¨:

Ð³ñ·»ÉÇ ïÇÏÇÝ Ð³Ïáµáí³
Æ å³ï³ëË³Ý Ò»ñ 28.09.2009Ã. ÃÇí 87-01 ¨ 17.12.2010Ã. ÃÇí 104-01 ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ò»½ »Ù áõÕ³ñÏáõÙ ÐÐ
³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
å³ï³ëË³ÝÁ` Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùբ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ:
²é¹Çñ` 1 Ã»ñÃ:
Ð³ñ·³ÝùÝ»ñáí`
Ò.Ø³ñ·³ñÛ³Ý
ÐÐ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ å³ñáÝ Ø.ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÇÝ
Ð³ñ·³ñÅ³Ý å³ñáÝ Ý³Ë³ñ³ñ
Ð³ÛïÝáõÙ »Ù Ò»½, áñ 2009Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, îÆØ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ áñáß ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»Ï³ÝùáõÙ Ýßí³Í ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí»É »Ý ÁÝÃ³óÇÏ Ýáñ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ï»Õ³¹ñí»É »Ý û¹áñ³ÏÇãÝ»ñ, Ï³ñ·³íáñí»É »Ý
Ñáë³ÝùÇ É³ñ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝáõÙ »Ù, áñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ 2010 Ã. ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É ÁÝÃ³óÇÏ
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝíÝ³ë å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
ì.Ê³ãÇÏÛ³Ý
Ա Ր Հ Մ Ի ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր Ի




ԱՌՕՐՅԱՆ

2009թ. հոկտեմբերին Կապան քաղաքում ՃՀՄ-ն կազմակերպեց աշխատանքային օրենսգրքի նորմերի
կիրառման և աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ սեմինար Կապանի տարածքի պետական
հիմնարկների և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների
միության անդամ կազմակերպությունների ղեկավարների, հաշվապահների և արհմիության լիդերների համար:
2009թ. դեկտեմբերին ՀԱՄԿ-ի նիստերի դահլիճում կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և
հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային
հանրապետական միության նախագահության ընդլայնված նիստ, որին բացի նախագահության անդամներից
ներկա էին նաև Երևան քաղաքի արհմիութենական կազմակերպությունների նախագահներ, ՀԱՄԿ-ի
նախագահի տեղակալ Բ.Խարատյանը, ՀԱՄԿ-ի պատասխանատու քարտուղար, ուսումնահետազոտական
կենտրոնի ղեկավար Լ.Խաչատրյանը: Բ.Խարատյանը ներկայացրեց ՀԱՄԿ-ի տեսակետը աշխատանքային
օրենսգրքում կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ: Այդ հարցի շուրջ տեղի
ունեցան բուռն քննարկումներ:

