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85-ԱՄՅԱ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
2016 թվականի հոկտեմբերի 7-ին մայրաքաղաքի «Առնո
Բաբաջանյան» դահլիճում նշվեց պետհիմնարկների աշխատողների
արհմիության 85-րդ տարելիցը:
Հանդիսավոր
միջոցառմանը,
բացի
ճյուղային
հանրապետական միության անդամ կազմակերպությունների
ղեկավարներից ու արհմիության անդամներից, մասնակցում էին
պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման
աշխատողների ճյուղային հանարապետական միության 20032013թթ. նախագահ Ելենա Հակոբովան, ՀԱՄԿ-ի նախագահ Էդուարդ
Թումասյանը,
ՀԱՄԿ-ի նախագահի տեղակալներ Բորիս
Խարատյանն ու Խաչիկ Առաքելյանը, Պետական հիմնարկների և
հասարակական աշխատողների արհմիությունների միջազգային
ֆեդերացիայի փոխնախագահ Նիկոլայ Գավվան, Եվրոպայի
հանրային ծառայությունների արհմիությունների միավորման
Հյուսիսային Եվրոպայի տարածքային միավորման քարտուղար
Վասիլիյ Շիլովը, ՌԴ նախագահի գործերի կառավարչության
ձեռնարկությունների
աշխատողների
արհմիութենական
կազմակերպության նախագահ Անոտոլիյ Կորոլյովը, ՀԱՄԿ-ի
անդամ
ճյուղային
հանրապետական
արհմիությունների
նախագահներ,
ՀԱՄԿ-ի
աշխատակազմի
և
գործընկեր
արհմիությունների ներկայացուցիչներ:
Արհմիությանը հոբելյանի առիթով շնորհավորելու էին եկել
նաև արհմիության սոցիալական գործընկերներ:
Միջոցառման ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեց
«Հանուն արժանապատիվ կյանքի» գիրքը` մեր այսօրվա
արհմիության մասին` անցյալի մասին մի փոքր անդրադարձով:
Միջոցառման
ավարտին
ճյուղային
հանրապետական
միության նախագահը իր երախտիքի խոսքն ուղղեց նիստի
մասնակիցներին`
արհմիության
միջոցառումներին
միասնականություն, համերաշխություն ու պատրաստակամություն
դրսևորելու համար:
Մասնակիցներին համերգային կատարումներով ողջունեցին
Աշտարակի «Քասախ» պարային համույթը, Գավառի Գ.Դաբաղյանի
անվան դուդուկի դպրոցի տնօրեն Հայկ Սիարականյանը, «ԱՐՓԱ»
պարային համույթը:
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ՄԻԱՍԻՆ` 1931-ԻՑ
85-ամյա արհմիությանը նվիրված հանդիսավոր նիստի
մասնակիցներին
ողջույնի
առաջին
խոսքերը
ճյուղային
հանրապետական միության նախագահ Անահիտ Ասատրյանինն
էին:
Իր
ելույթում
ճյուղային
արհմիության
նախագահը
պատմական էքսկուրս անցկացրեց, անդրադարձավ արհմիության
համար դժվարին ժամանակաշրջանին, երբ մշտապես փոփոխվող
իրավիճակներում արհմիությունն աշխատողների իրավունքների
պաշտպանության նոր ձևեր էր փնտրում: Ա.Ասատրյանն
անդրադարձավ այն խոչընդոտներին ու ձեռքբերումներին, որոնք
ունեցել է արհմիությունը հատկապես վերջին տասնամյակում:
Խոչընդոտները բազմաթիվ են, ձեռքբերումներն էլ պակաս չեն:

«Հարգելի՛

բարեկամներ, ընկերներ, հյուրեր, տիկնայք և

պարոնայք,
Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանում պետական
հիմնարկների աշխատողների արհմիության
տարեդարձի` 85ամյակի առթիվ։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր այսօր մեզ
հետ նշում են մեր հոբելյանը. Հայաստանի տարածքներից ժամանած
մեր արհմիության անդամներին, ՀԱՄԿ-ի ղեկավարությանը և
աշխատակազմին,
գործընկեր
ճյուղային
արհմիությունների
ղեկավարներին, սոցիալական գործընկերներին: Այսօր մեզ հետ են
նաև
մեր
միջազգային
գործընկերները՝
պետհիմնարկների
աշխատողների արհմիությունների միջազգային ֆեդերացիայի
փոխնախագահ
Նիկոլայ
Գավվան,
Եվրոպայի
հանրային
ծառայության աշխատողների արհմիությունների միավորման
հյուսիսարևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային քարտուղար
Վասիլ Շիլովը, Մոսկվայի պետհիմնարկների արհմիության անդամ
կազմակերպության` ՌԴ նախագահի գործերի կառավարչության
ձեռնարկություննների արհմիութենական կառույցի նախագահ
Անոտոլի Կորոլյովը։
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Հարգելի՛ բարեկամներ
Դահլիճում նստած՝ ես ակամա հիշեցի այն օրը, երբ մենք
նշում էինք մեր արհմիության ստեղծման 75-ամյակը։ ՀԱՄԿ-ի
նիստերի դահլիճում էր, 2006 թվականը։ Հիշու՞մ եք մեր
հանրապետությունը և արհմիությունը այդ տարիներին։ Ընդամենը 4
տարի էր անցել, ինչ Պետական հիմնարկների արհմիությունը
վերագրանցվել էր պետական ռեգիստրում` համաձայն ընդունված
«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքի և դեռ
շարունակվում էր անդամ կազմակերպությունների պետական
գրանցման գործընթացը։ «Արհեստակցական միությունների մասին»
ՀՀ օրենքի ընդունումը մեծ ձեռքբերում էր արհմիությունների համար,
բայց նաև մարտահրավեր էր, քանի որ դրանից օգտվեցին
հնարամիտ մարդիկ, ովքեր փորձեցին արհմիությունն օգտագործել
որպես
տրամպլին
իրենց
կարիերայի
համար:
Անդամ
կազմակերպությունների գրանցման հետ մեկտեղ ընթանում էր մեկ
այլ
գործընթաց.
փաստորեն,
պետական
ոլորտի
որոշ
կազմակերպություններում, նաև ղեկավարների նախաձեռնությամբ,
ստեղծվեցին
կամ
վերագրանցվեցին
առանձին
գործող
արհեստակցական կազմակերպություններ, ինչը նոնսենս է
պետական ոլորտի արհմիությունների դեպքում: Բոլորս էլ գիտենք,
որ արհմիության գործունեության արդյունավետության գրավականը
միասնությունն է, և հենց այդ պատճառով անջատ գործող
արհեստակցական կազմակերպութունները ոչ մի ներդրում չունեցան
արհմիութենական շարժման զարգացման մեջ։ Այսօր այդպիսի
արհմիություններից շատերն ընդհանրապես դադարել են գործել,
կան նաև այնպիսիք, որոնք գործում են, սակայն լավագույն դեպքում
զբաղվում
են
միայն
սոցիալական
միջոցառումների
կազմակերպումով: Ստեղծված իրավիճակը, սակայն, չնպաստեց մեր
երկրում արհմիությունների ուժեղացմանը և զարգացմանը։ Մեր
ճյուղային արհմիությունը, ինչպես միշտ, բաց է բոլորի համար, մենք
հավատարիմ
ենք
արհմիությունների
միասնականության
սկզբունքին և սիրով պատրաստ ենք աշխատելու բոլոր տեսակի
արհեստակցական կազմակերպությունների և միությունների հետ
միասին` աշխատողների շահը ներկայացնելու համար, ի վերջո մեզ
համար առաջնայինը աշխատողն է ։
Մի փոքր շեղվեցի իմ հիշողություններից, եթե դեմ չեք,
շարունակեմ վերհիշել հանրապետությունում տիրող վիճակը։
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Չորս տարի առաջ ընդունվել էր «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը և մեկ տարի առաջ էլ գործողության
մեջ էր դրվել ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը։ Քաղաքացիական
ծառայության համակարգը դեռ կայանում էր, էլ չեմ խոսում
համայնքային ծառայության համակարգի մասին, որի օրենքը նորնոր էր ուժի մեջ մտել։ Աշխատանքային հարաբերություններում
քաոսային իրավիճակ էր տիրում, և մենք նորաստեղծ աշխատանքի
պետական տեսչության հետ միասին ձեռնամուխ եղանք
սեմինարներ
անցկացնելու
գործընթացին`
աշխատանքային
օրենսգրքի նորմերը լուսաբանելով պետական կառավարման և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
կադրային
աշխատողների և հաշվապահների շրջանում։ Մենք աշխատողների
իրավունքների պաշտպանության այդ տարբերակն էինք ընտրել`
աշխատանքային
իրավունքի
մասին
տեղեկացվածությունը
բարձրացնելու համար։ Իսկ քանի որ խնդիր ունեինք նաև
բարձրացնելու աշխատողներին արհմիությանը մասնակցելու
մոտիվացիան,
զեղչված
գներով
նրանց
հանգիստն
էինք
կազմակերպում և տարբեր սոցիալական խնդիրներ լուծում։
Անկախության տարիները երբեք էլ հեշտ չեն եղել։ Մեր
արհմիությունը այստեղ բացառություն չէ։ Մենք շատ դժվար
ժամանակներ ենք անցել` հաղթահարելով և՛ արտաքին, և՛ ներքին
մարտահրավերները։ Արտաքին յուրաքանչյուր ազդեցություն,
նույնիսկ գործադիրի կողմից ընդունված իրավական ակտը,
անմիջապես կարող էր բացասաբար անդրադառնալ արհմիության
անդամակցության վրա։ Ունեցել ենք կադրերի և գիտակից
արհմիության անդամներ ունենալու խնդիրներ։
Այնուամենայնիվ, անգամ այդ պայմաններում մեր ճյուղային
արհմիությունը գործում էր` համախմբելով և՛ պետական
հիմնարկների,
և՛
համայնքային
կազմակերպությունների
արհմիության անդամներին։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում մենք աշխատում էինք մեր
արհմիության նյութական հիմքը ամրապնդելու, արհմիության
անդամների թիվն ավելացնելու, արհմիության վարկանիշը
անդամների շրջանում բարձրացնելու ուղղությամբ: Իհարկե, դա
շատ բարդ և դանդաղ ընթացող ամենօրյա աշխատանք էր, որը մեծ
ջանքեր էր պահանջում։
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Նշված տարիներին արհմիությունը
հանդես է եկել իր
անդամների արժանապատիվ աշխատանքի ձևավորման համար
համապատասխան առաջարկներով և ելույթներով՝ քաղաքացիական
ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացման, համայնքային
ծառայողների
աշխատավարձերի
ձևավորման
միասնական
սկզբունքի,
սոցիալական
փաթեթի
կատարելագործման,
կուտակային
կենսաթոշակային
համակարգի,
քաղաքային
տրանսպորտի
բարելավման,
հարկային
արդարության
անհրաժեշտության և այլ ուղղություններով։
Այս ամենի հետ մեկտեղ պետական հիմնարկների
արհմիությունը 2012-ին արդեն
հանդես եկավ աշխատողների
շահերը ներկայացնելու նոր մոտեցմամբ։ Այդ թվականից ի վեր
պետական հիմնարկների արհմիությունը ամեն տարի մայիսի 1-ին
ու հոկտեմբերի 7-ին ավանդական դարձած պահանջատիրական
երթերով իշխանությունների ուշադրությունն է հրավիրում
աշխատողների ամենացավոտ հարցերին։
2013-ից որոշ հարցերում սկսեցինք նորովի մոտեցումներ
կիրառել․ կարևորելով կոլեկտիվիզմի զարգացումը, արհմիության
նախագահությունը որոշեց խրախուսել հատկապես կոլեկտիվ
հանգիստը,
առողջ
ապրելակերպը
քարոզելու
նպատակով
նախաձեռնեցինք նաև սպորտային միջոցառումների շարք: Արդեն
ավանդական դարձած թիմային մրցաշարերն այսօր ևս մեծ
հետաքրքրություն են առաջացնում ոչ միայն արհմիության
անդամների, այլ նաև ղեկավարների շրջանում և հետզհետե ավելի
մարդաշատ ու գրավիչ են դառնում։ 10 տարուց ավելի է, ինչ մեր
արհմիության անդամները հնարավորություն ունեն իրենց
հանգիստը զեղչ գներով անցկացնել Ծաղկաձորի «Ռիպա»
առողջարանում։
Միաժամանակ աշխատանք է տարվում արհմիության
աշխատանքներում երիտասարդներին ներգրավելու ուղղությամբ․
դեռևս 2008 թվականի համագումարում ընդունված արհմիության
հնգամյա
գործունեության
ծրագրում
ամրագրված
էր
երիտասարդների
հետ
տարվող
աշխատանքների
անհրաժեշտությունը։ Մեր քաղաքական կամքի շնորհիվ և «Ֆրիդրիխ
էբերտ» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ կարողացանք
հաջողության հասնել այս ասպարեզում և այսօր արդեն կարող եմ ի
ուրախություն բոլորիս հայտարարել, որ ունենք համախմբված
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երիտասարդություն, որը մեր կողքին է, մեզ հետ միասին պատրաստ
է աշխատելու արհմիության առաքելությունն իրականցնելու
գործում։
Այսօր մեր ճյուղային արհմիությունը միավորում է 55 անդամ
կազմակերպություններ` ընդհանուր առմամբ միավորելով մոտ
12000 աշխատողներ։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք այսօր այն չենք,
ինչպիսին էինք 10 տարի առաջ։ Կարծում եմ, որ այսօր մենք ավելի
համախբված ենք և ավելի պատրաստ մեր շահերին տեր կանգնելու։
Սակայն անելիքներ դեռ շատ ունենք, պետք է շարունակենք այն, ինչ
սկսել ենք` ընդլայնենք երիտասարդական թևը, միասնական լինենք,
ավելի
մեծ
պատասխանատվություն
և
արհմիութենական
կարգապահություն
ցուցաբերենք,
որովհետև
միայն
համապատասխան կազմակերպվածության դեպքում մենք կարող
ենք հաղթահարել արհմիութենական շարժման առջև ծառացած
բարդությունները:
Այսօր մենք նշում ենք մեր ծննդյան օրը, և ինչպես բոլոր
ծննդյան տոներին, այսօր ևս պետք է հնչեն շնորհավորանքներ, ես էլ
եմ ուզում շնորհավորել մեր արհմիության առավել ակտիվ
անդամներին, ովքեր զգալի ավանդ ունեն արհմիության կայացման
ու զարգացման մեջ և ճյուղային արհմիության նախագահության
որոշմամբ պարգևատրվել են Հոբելյանական պատվոգրով։
Բոլորիդ սիրով նվիրում ենք նաև արհմիության 85-ամյակի
կապակցությամբ մեր աշխատակազմի ջանքերով տպագրված գիրքը,
որը ներկայացնում է մեր այսօրվա արհմիությունը` անցյալի մասին
մի փոքր անդրադարձով։
Չնայած այն բոլոր դժվարություններին, որոնց հանդիպել է
մեր արհմիությունը իր գոյության ճանապարհին, արհմիության
նվիրյալների, այս դահլիճում նստած բոլորի շնորհիվ մեզ հաջողվել
է ոչ միայն պահպանել մեր կառույցը, այլ նաև զարգացման ուղին
բռնել։ Երբեք
չենք վախեցել մեր սխալների մասին խոսել,
բացահայտել, ուղղել դրանք և առաջ շարժվել։ Ամենակարևոր
որոշումներն ընդունել ենք միասին։ Մենք հավատում ենք մեր
ուժերին, որովհետև միասին ենք, անտարբեր չենք, ուզում ենք մեր
երկրում արժանապատիվ կյանքով ապրել և պատրաստ ենք քայլ առ
քայլ դրան հասնելու»։
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ՄԻԱՍԻՆ` ՀԱՆՈՒՆ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
Հայաստանի
պետհիմնարկների
աշխատողների
արհմիության 85-ամյակը հոկտեմբերի 7-ին` Արժանապատիվ
աշխատանքի համար պայքարի օրը նշելը պատահական չէր:
Այսօր առավել քան երբևէ աշխատողների համար օրախնդիր
է
արժանապատիվ
աշխատանքը:
Յուրաքանչյուր
տարի
արհմիությունն
իշխանությունների
ուշադրությունը
պահանջատիրական երթերի միջոցով հրավիրում է արժանապատիվ
աշխատանքի կարևորությանը:
Շուրջ 300 արհմիության անդամների ու սոցիալական
գործընկերների մասնակցությամբ ընթացող միջոցառումը ևս
հարմար առիթ էր արհմիության նախագահ Ա.Ասատրյանի համար`
հոկտեմբերի
7-ի
խորհրդով
արհմիության
դիրքորոշումը
բարձրաձայնելու համար:
«Այսօր հոկտեմբերի 7-ն է` Արժանապատիվ աշխատանքի
համար պայքարի օրը: Պատահական չէ, որ մենք որոշեցինք մեր
արհմիության 85-ամյակը հենց այսօր նշել։ Արդեն մի քանի տարի է,
ինչ մեր արհմիությունը այդ օրը երթի է դուրս գալիս`
իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրելու արժանապատիվ
աշխատանքի կարևորությանը։ Այսօր մենք այս դահլիճում ևս ունենք
հնարավորություն մեր դիրքորոշումը արտահայտելու։
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ մեր արհմիությունը այդ օրը
երթի է դուրս գալիս` իշխանությունների ուշադրությունը
հրավիրելու արժանապատիվ աշխատանքի կարևորությանը։ Այսօր
մենք այս դահլիճում ևս ունենք հնարավորություն մեր դիրքորոշումը
արտահայտելու։
Վերջին տարիներին մեր երկրում ժամանակ առ ժամանակ
բողոքի ալիքներ էին բարձրանում տարբեր սոցիալական խնդիրների
հետ կապված, մինչև որ այս տարի դա արդեն վերածվեց զինված
հարձակման։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառները շատ են,
սակայն վստահաբար կարող եմ ասել , որ պատճառներից առաջինը
իշխանությունների խուսափողական կեցվածքն է աշխատավոր
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ժողովրդի ձայնը լսելու հարցում․ ինչ ենք մենք տեսնում սովորաբար
ԶԼՄ-ներում՝ գործարարների կամ գործատուների համագումարներ,
տարբեր
գործարար
միջոցառումներ.
իշխանության
ներկայացուցիչներն
անպայման
այնտեղ
են,
նույնիսկ
հանրապետության
նախագահը,
բայց
արհմիութենական
միջոցառումներին
գրեթե
չենք
տեսնում
կառավարության
անդամների, էլ չեմ ասում հանրապետության նախագահին: Սա է
նրանց
վերաբերմունքն
աշխատողների
հանդեպ։
Նույնը
շարունակվում է այսօր, չնայած որ կառավարություն է փոխվել, որը
թվում է, թե նպատակ ունի նոր մոտեցումներ ցուցաբերելու։ Բայց դեռ
այդ նոր մոտեցումները չենք տեսել, հանդիպումներ բիզնեսի հետ, և
ոչ մի հանդիպում սովորական աշխատողների և նրանց
ներկայացուցիչների՝ արհմիությունների հետ։ Իհարկե ինձ կարող են
հակադարձնել, որ կա հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիր,
դրա հետ կապված գործողությունների ծրագիր: Այո, համաձայն այդ
ծրագրի մենք եռակողմ հանդիպումներ ենք ունենում տարին մի
քանի անգամ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի
մոտ, որտեղ քննարկվում են հիմնականում նախարարի կողմից
առաջարկված հարցերը, բայց ես բոլորովին ուրիշ ձևաչափի մասին
եմ խոսում, ես խոսում եմ պրոֆիլակտիկայի, այլ ոչ թե բուժման
մասին, նրա մասին, որ արհմիությունների հետ քննարկվեն
հանրությանը հետաքրքրող խնդիրները, քանի որ միայն
արհմիություններն են աշխատողների իրական ներկայացուցիչները։
Հանրապետության բյուջեի մուտքերի 30 տոկոսը ապահովում են
հենց աշխատողները իրենց վճարած եկամտային հարկերով։ Դուք
գիտեի՞ք դրա մասին։ Այսինքն` հանրապետությունը գոյատևում է
մեր վճարած գումարներով և մենք իրավունք ունենք պահանջելու
ավելի հարգալից վերաբերմունք մեր հանդեպ, մենք ուզում ենք
ունենալ մեր երկրում արժանապատիվ աշխատանք, իսկ
աշխատանքի ուզում ենք գնալ արժանավայել հասարակական
տրանսպորտով։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ հանրային
ծառայության ոլորտին և խոսել մի արատավոր երևույթի մասին, որը
ստեղծվել է մեր երկրում, նրա մասին, որ այսօր կրտսեր և միջին
պետական պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ կաշկանդված են ու
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նույնիսկ վախեցած, և չնայած տարբեր երևույթների մասին
խոհանոցային խոսակցություններին, պատրաստ չեն նույնի մասին
բացահայտ բարձրաձայնել։ Ավելի վատ բան չկա, քան վախկոտ կամ
անտարբեր պետական ծառայողը. այդպիսի աշխատողից, կարծում
եմ, օգուտն էլ շատ չի կարող լինել, քանի որ նա չի ուզենա
բացահայտել սխալները, նախաձեռնել նորարարություն կամ
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար դուրս գալ իր
պարտականությունների շրջանակից: Իսկ գիտեք՞` ինչպես է կոչվում
այն, երբ աշխատողը պարտականություններից առանց շեղվելու
դանդաղ աշխատում է կամ էլ ձև է անում, որ աշխատում է. նշածս
գործադուլի տեսակ է, որը կոչվում է իտալական և հաջողությամբ
կիրառվում է, օրինակ, Ճապոնիայում կամ Իտալիայում։ Եթե
մթնոլորտը չփոխվի, մի օր կունենանք մշտական գործադուլային
վիճակ պետական ծառայության ոլորտում։ Սա՞ ենք մենք ուզում
ունենալ: Հավատացած եմ` ոչ, ուրեմն իշխանությունները պետք է
մտածեն սրա շուրջ, մթնոլորտը պետք է փոխվի, իսկ լավ
աշխատողները պետք է մոտիվացվեն…
Կուզենայի երկու բառով անդրադառնալ նաև հանրային
ծառայությունները բիզնեսի վերածելու մոտեցմանը, մենք կարծում
ենք, որ սա ճիշտ ճանապարհ չէ և մենք դեմ ենք հանրային
ծառայությունները առևտրի առարկա դարձնելուն։ Հանրային
ծառայությունների վերջնական նպատակը պետք է լինի որակյալ
ծառայություն մատուցելը, և ոչ թե շահույթ ստանալը, հանրային
ծառայությունները
պահանջում
են
ներդրումներ,
և
այդ
ներդրումները (հավելյալ արժեք ստեղծելը) պետք է արվեն
պետության կողմից:
Մենք
շատ
ու
շատ
խնդիրներ
ունենք
լուծելու
արժանապատիվ աշխատանքի հասնելու ճանապարհին։
Բայց պետք է հասկանանք, որ այդ ամենը բոլորիս է
վերաբերում, որ հայրենիքը բոլորինս է և միայն միասնական, որտեղ
պետք է` իրավունքին տեր կանգնելով, որտեղ պետք է` մեր
գիտելիքն ու ջանքը ներդնելով, կարող ենք կառուցել մեր երազած
երկիրը։
Նորից շնորհավորում եմ բոլորիս և համոզված եմ, որ մենք
կհասնենք նրան, ինչին ձգտում ենք»։
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Միջոցառման

մասնակիցներին

և

արհմիության

անդամներին հոբելյանի առիթով շնորհավորական խոսքեր հղեց
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ
Էդուարդ Թումասյանը: Արհմիութենական ակտիվ աշխատանքի,
հանրապետությունում արհմիութենական շարժման զարգացմանն ու
արհմիութենական կապերի ամրապնդմանը խթանելու համար,
Հայաստանի պետհիմնարկների աշխատողների արհմիության 85ամյակի կապակցությամբ Է.Թումասյանը ՀԱՄԿ-ի պատվոգրեր
հանձնեց
Նունե

Հարությունյանին`

կառավարության

Հայաստանի

Հանրապետության

աշխատակազմի

աշխատողների

արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
Ռոբերտ Չոբանյանին` ՀՀ սահմանադրական
արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
Մարիա

Մաթևոսյանին` Աշտարակի

հիմնարկների,

տեղական

տարածքի

ինքնակառավարման

դատարանի
պետական

մարմինների

և

հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների միության նախագահ
Նելսոն

Սարգսյանին`

հիմնարկների,

Մարտունու

տարածքի

պետական

տեղական ինքնակառավարման մարմինների և

հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների միության նախագահ
Աշոտ Ղազեյանին` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ
գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմ պետական
կառավարչական հիմնարկի աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպության նախագահ
Ժաննա Սահակյանին` Ամասիայի տարածքի պետհիմնարկների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական
սպասարկման

աշխատողների

կազմակերպության նախագահ
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արհեստակցական

Է.Թումասյանը ՀԱՄԿ-ի պատվո կրծքանշանով պարգևատրեց
Արտաշես Հովհաննիսյանին` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության
աշխատակազմի

աշխատողների

կազմակերպության նախագահ
Սիմակ
Դանիելյանին`
Գավառի
հիմնարկների,

տեղական

արհեստակցական
տարածքի

ինքնակառավարման

պետական

մարմինների

և

հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների միության նախագահ
Անահիտ

Ասատրյանին`

Հայաստանի

պետհիմնարկների,

տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական
սպասարկման
աշխատողների
արհեստակցական
կազմակերպությունների

ճյուղային

հանրապետական

միության

նախագահ

Պետական հիմնարկների և հասարակական սպասարկման
աշխատողների արհմիությունների միջազգային ֆեդերացիայի
շնորհավորանքը
հնչեցրեց
Պետական
հիմնարկների
և
հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիությունների
միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Նիկոլայ Գավվան
«Պետական հիմնարկների և հասարակական սպասարկման
աշխատողների

Արհմիությունների

Միջազգային

Ֆեդերացիայի

խորհուրդը շնորհավորում է Հայաստանի պետական հիմնարկների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական
սպասարկման

աշխատողների

կազմակերպությունների
վետերաններին,

ճյուղային

աշխատողներին

արհեստակցական

հանրապետական
և

ակտիվին

միության

Հայաստանում

պետական հիմնարկների աշխատողների արհմիության 85-ամյակի
կապակցությամբ:
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Հիմնադրման

օրվանից`

1931

թվականի

հուլիսի

7-ից`

արհմիությունն անցել է կայացման և զարգացման դժվարին
ճանապարհ և միշտ հավատարիմ է եղել կարևորագույնին` իր
անդամների,
նրանց
սոցիալ-տնտեսական,
աշխատանքային
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը:
Այսօր

ձեր

ճյուղային

ամենահեղինակավոր,

միությունը

հեռանկարային

Հայաստանի
և

գործուն

արհմիություններից մեկն է:
Հայաստանի արհմիությունը միջազգային արհմիութենական
շարժման ակտիվ մասնակիցներից է, Պետհիմնարկների և
հասարակական սպասարկման աշխատողների Արհմիությունների
Միջազգային Ֆեդերացիայի հիմնադիրներից մեկն է և այս 25
տարիների

ընթացքում

արդյունավետ

մասնակցում

է

նրա

գործունեությանը:
Հարգելի
արհմիության

գործընկերներ,

ցանկանում

անդամներին

հետագա

ենք

ձեզ,

բոլոր

հաջողություններ

աշխատանքում, բարեկեցություն և հաջողություններ կյանքում,
խաղաղություն ու անդորր ձեր երկրում, դրական արդյունքներ ձեր
գործունեությունում`

արհմիության

անդամների

սոցիալ-

տնտեսական, աշխատանքային իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության գործում:
Խորին հարգանքով,
Պետական հիմնարկների և հասարական
սպասարկման աշխատողների
Արհմիությունների Միջազգային
Ֆեդերացիայի նախագահ

Վ.Պ.Սավչենկո

7 հոկտեմբերի 2016թ.»:
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Արհմիութենական

ակտիվ

աշխատանքի,

միջազգային

արհմիութենական շարժման զարգացմանն ու միջազգային կապերի
ամրապնդմանը խթանելու համար և Հայաստանի արհմիության
պետհիմնարկների աշխատողների արհմիության 85-ամյակի
կապակցությամբ
ԱՄՖ
փոխնախագահ
Նիկոլայ
Գավվան
պետհիմնարկների և հասարակական սպասարկման աշխատողների
արհմիությունների
միջազգային
ֆեդերացիայի
պատվոգրեր
հանձնեց
Ելենա Հակոբովային` Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և
հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության
2003-2013թթ. նախագահ
Մարգարիտա Պետրոսյանին` ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայության արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
Կարեն Մնացականյանին` Սևանի տարածքի պետական
հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և
հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների միության նախագահ
Մարետա Կիրակոսյանին` Հայաստանի պատմության թանգարան
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության արհեստակցական
կազմակերպության նախագահ
Վանիկ Բաբաջանյանին`
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպության նախագահ
Ռուբեն Օհանջանյանին` Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄերի
և
հասարակական
սպասարկման
աշխատողների
արհեստակցական
կազմակերպությունների
ճյուղային
հանրապետական միության գլխավոր հաշվապահ
Անահիտ Ասատրյանին` Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄերի
և
հասարակական
սպասարկման
աշխատողների
արհեստակցական
կազմակերպությունների
ճյուղային
հանրապետական միության նախագահ
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Եվրոպայի

հանրային

ծառայության

աշխատողների

արհմիությունների միավորման ողջույնի խոսքը
պետհիմնարկների արհմիության ստեղծման 85-րդ
առիթով միջոցառման մասնակիցներին փոխանցեց
Հյուսիսային Եվրոպայի տարածքային միավորման
Վասիլիյ Շիլովը
«Եվրոպայի

հանրային

ծառայության

Հայաստանի
տարեդարձի
միավորման
քարտուղար

աշխատողների

արհմիությունների միավորումը (ԵՀԾԱԱՄ), ներկայացնելով ավելի
քան

ութ

միլիոն

եվրոպական

հանրային

ծառայողների

արհմիութենական

շնորհավորում

է

Հայաստանի

ճանաչում

և

հանդիսանալով

ունեցող

կառույց,

պետհիմնարկների,

տեղական

ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման
աշխատողների
արհեստակցական
կազմակերպությունների
ճյուղային հանրապետական միությանը ստեղծման 85-ամյակի
կապակցությամբ:

Ընդունեք

ամենաանկեղծ

և

ջերմ

շնորհավորանքներն այդ առիթով:
Արհմիության գոյության անցած 85 տարիներն ընդգրկում են
նորագույն

պատմության

նշանավորվել

են

մի

քանի

ժամանակաշրջան,

սոցիալ-տնտեսական

համակարգի

որոնք
և

հայ

հասարակության կյանքի արմատական փոփոխություններով:
Ձեր արհմիության պատմական փառավոր անցյալը վկայում
է, որ կայացման և զարգացման բոլոր փուլերում այն անշեղորեն
հետևել է համերաշխության, փոխօգնության և աշխատանքային
իրավունքների պաշտպանության սկզբունքներին:
Այսօր եվրոպական արհմիությունները հանդիպումներ են
ունենում ԵՀԾԱԱՄ-ում, որպեսզի համատեղ գործելով ազդեցություն
ունենան

Եվրոպայում

ու

ողջ

աշխարհում

ընթացող

իրադարձությունների վրա: Որպես եվրոպական արհմիություններ
մենք պահանջում ենք`
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 Նոր

տնտեսական

քաղաքականություն,

որը

կնպաստի

պետական ներդրումներին և կայուն աճին: Խիստ տնտեսման
քաղաքականությունը

մեր

երկրներում

բացասաբար

անդրադառնալով պետական ծառայողների վրա, միայն
խորացնում է անհավասարությունը և աղքատությունը:
 Մենք հանդես ենք գալիս հարկային արդարության օգտին:
Մենք ուզում ենք, որ հարուստները, ունևորները, ինչպես նաև
կորպորացիաները արդարացիորեն վճարեն հարկերի իրենց
բաժինը: Շատերն այդպես չեն անում: Նրանք ներդրում չունեն
մեր տնտեսություններում:
 Մենք ուզում ենք, որ առևտուրը արդարացի լինի և գործի
կայուն

զարգացման

սկզբունքներով,

մարդու,

արհմիությունների և ժողովրդավարության իրավունքների
ճանաչման հիման վրա: Շատ հաճախ այդպես չի լինում.
առևտրային

համաձայնագրերը

կնքվում

են

կորպորացիաների օգտին: Շատ եվրոպացիներ բողոքում են
այնպիսի համձայնագրերի դեմ, ինչպիսիք են Առևտրի
Համաձայնագիրը (TISA) և Անդրատլանտյան Առևտրային և
Ներդրումային Գործընկերությունը (TTIP):
 Մենք հանդես ենք գալիս աշխատավայրերում կանանց և
տղամարդկանց իրավահավասարության համար և ուզում ենք
վերջ տալ խտրականությանը: Մենք սատարում ենք
արհմիությունների պայքարին երիտասարդ աշխատողների
պաշտպանվածության համար, որոնք ստիպված են լինում
աշխատել ոչ ստանդարտ զբաղվածության պայմաններում:
Այսօր Հայաստանի պետական հիմնարկների արհմիությունը
միավորում է 55 արհմիութենական կազմակերպություն, որտեղ
հաշվառված են ավելի քան 12 հազար արհմիության անդամներ: Ձեր
արհմիությունը

ամենաակտիվ

մասնակցությունն

է

ունեցել

և

շարունակում է ունենալ իշխանության գործադիր մարմինների հետ
սոցիալական

երկխոսության

միջոցով

իր

անդամների

աշխատանքային իրավունքների և շահերի պաշտպանության մեջ:
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Արհմիությունը
կատեգորիաների

հատկապես

ակտիվ

պետական

պայքար

ծառայողների

է

մղում

բոլոր

աշխատավարձերի

բարձրացման, նրանց սոցիալական երաշխիքների հատկացման
համար:
Պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների
արհմիության ակտիվ և հետևողական գործունեությունն արժանացել
է սոցիալական գործընկերների հարգանքին ու բարձրացրել է նրա
հեղինակությունը ինչպես պետական ծառայողների, այնպես էլ ողջ
աշխատավոր ժողովրդի մեջ:
Ձեր արհմիությունը կարևորում է երիտասարդների հետ
աշխատանքը և արհմիության նոր անդամների ներգրավումը:
Մեր գործունեության մեջ հաջողության հասնելու համար
պետք է ավելի շատ աշխատողների ներգրավենք մեր արհմիության
մեջ: Մենք աշխատողներին ձայն ենք տալիս և կազմակերպում ենք
նրանց: Արդյունավետ գործելու համար պետք է լինենք միասին,
համախմբված:
Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս երիտասարդության
հետ

աշխատանքին

և

երիտասարդներին

արհմիության

մեջ

ներգրավելուն:
Ձեր
արհմիության
բազմակողմանի,
պահանջված
գործունեությունը արժանի է ամենաբարձր կոչման: ԵՀԾԱԱՄ-ն
հետագայում ևս սերտ կհամագործակցի ձեր Արհմիության հետ,
ուշադիր կհետևի Հայաստանում իրադարձությունների զարգացմանը
և

Արհմիությանը

աշխատողների

կցուցաբերի

հիմնական

համար:
Սոցիալական

անհրաժեշտ

իրավունքների

հիմնարար

Յան Վիլլեմ Գոուդրիաան
ԵՀԾԱԱՄ գլխավոր քարտուղար»
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պաշտպանության

իրավունքները

ազատության մեջ պետք է գերակա լինեն:

օգնություն`

տնտեսական

Միջոցառմանը

ողջույնի և շնորհավորական խոսքով
հանդես եկավ արհմիության խորհրդի և նախագահության
անդամ, ՀՀ
ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատողների
արհեստակցական
կազմակերպության
նախագահ Մարգարիտա Պետրոսյանը
«Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Հայաստանի
Պետհիմնարկների Արհմիության 85-ամյակի կապակցությամբ`
ցանկանալով արհմիության բոլոր անդամներին առողջություն,
անձնական
և
աշխատանքային
մեծ
հաջողություններ,
կոլեկտիվներին՝ առաջընթաց և համերաշխություն, իսկ մեր երկրին՝
խաղաղություն, որպեսզի մենք և մեր զավակներն ապրենք,
աշխատենք և արարենք. եթե պայքարենք որևէ խնդրի ճիշտ լուծման
համար, ապա միայն ու միայն խաղաղ պայմաններում:
Ես ներկայացնում եմ ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայության
արհեստակցական
կազմակերպությունը,
որի
նախագահն եմ շուրջ 5 տարի և հենվելով նաև իմ աշխատանքային և
հասարակական գործունեության ոչ փոքր փորձի վրա` վստահորեն
կարող եմ ասել, որ արհմիությունների զարգացման կարևորագույն
նախապայմանը կոլեկտիվիզմի գաղափարն է: Եվ ելնելով նրանից,
որ մեր արհմիությունը որքան 85 տարեկան է, նույնքան էլ
երիտասարդ է մեր Հանրապետության նման, ապա մեր խնդիրն է
այժմ թարմացնելով, մաքրելով մեր ենթագիտակցությունը նախկին
մտածելակերպից (որ ամեն ինչ մեր փոխարեն կարվի) ստեղծել նոր,
թարմ և պրոգրեսիվ հայացքներով, համերաշխ, զարգացած և ակտիվ
կոլեկտիվներ, որոնք ի վիճակի կլինեն իրենց ներսում լուծելով
հանդերձ իրենց անձնական, միջանձնային, հանգստի և այլ ներքին
խնդիրներ, միանալով այլ կոլեկտիվների հետ կարողանան լուծել
արդեն ավելի բարդ, գլոբալ խնդիրներ: Այսինքն՝ եթե մեկ մարդը
կոլեկտիվում առանձնանա, ապա կարող է լուծել առավելագույնը իր
նեղ անձնական որևէ խնդիր, մեկ և նույնիսկ շատ համերաշխ ու
միասնական կոլեկտիվը հաղթանակի կհասնի առավելագույնն իր
խնդրի և լիազորությունների շրջանակներում, իսկ կոլեկտիվների
համագործակցության դեպքում կկարողանանք մասնակցել նաև
գլոբալ
խնդիրների
լուծման
գործընթացին`
պարբերաբար
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բարձրացնելով կուտակված խնդրահարույց, ինչպես նաև հրատապ
լուծման անհրաժեշտություն ունեցող հարցեր:
Այս մտածելակերպն է, երևի, որ պետական հիմնարկների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և սպասարկման
ոլորտի արհմիությունները միավորվել են՝ ստեղծելով մեկ ճյուղային
հանրապետական միություն, ընտրել են իրենց ղեկավար
մարմինները (ըստ «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ
օրենքի), որոնք էլ իրենց հերթին վարելով աշխատավոր ժողովրդի
շահերը պաշտպանելու քաղաքականությունը, արդեն տարիներ
շարունակ բարձրացրել և բարձրացնում են շատ մեծ և գլոբալ
խնդրահարույց հարցեր, որոնց մասին արդեն այստեղ ասվեց և
թվարկվեց և որոնցից շատերն էլ ստացել են իրենց դրական լուծումը:
Եվ կարծում եմ, որ սա արդեն «մեկ մատի և մեկ բռունցքի ուժի
տարբերության» ժողովրդական ասույթի տիպիկ օրինակն է:
Եզրափակելով ելույթս, ուզում եմ մեր կոլեկտիվի անունից
շնորհակալություն հայտնել ՃՀՄ նախկին և ներկա նախագահներին,
աշխատակիցներին,
անդամ
բոլոր
արհմիությունների
նախագահներին և կոլեկտիվներին ջերմ համագործակցության
համար` ցանկանալով է՛լ ավելի հզոր տեսնել մեր ճյուղային և
ընդհանրապես Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան,
որպեսզի աշխատող մարդը իրեն միշտ պաշտպանված և ոչ միայնակ
զգա»:

Արհմիությանն

ուղղված շնորհավորանքներ հնչեցրեց
արհմիության խորհրդի և նախագահության անդամ, Մասիսի
տարածքի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական
սպասարկման աշխատողների արհմիության նախագահ Անուշ
Ասատրյանը
«Հարգարժան հյուրեր, սիրելի ներկաներ,
Շնորհավորում եմ մեզ 85-ամյակի կապակցությամբ:
Մեր արհմիությունը իր ստեղծման օրվանից աչքի է ընկել
ղեկավարների
խստապահանջությամբ
և
իրենց
գործին
տիրապետելու կարողությամբ: Այդպես էլ այսօր է: Մեր
նախագահներից շատերի իմացության ու պրպտումների շնորհիվ
նկատելի է արհմիութենական աշխատանքների կազմակերպման և
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իրականացման մակարդակի բարձրացումը, և համոզված ենք, որ
միայն այդ դեպքում արհմիության անդամների հարցերը կլուծվեն
ժամանակին և դրականորեն:
Կարևորում
եմ
սկզբնական
կազմակերպությունների
ստեղծումը, որը այսօր, ցավոք, շատ դժվար է: Դժվար է ամենուր,
բայց ճիշտ մոտեցման դեպքում անհասանելին հասանելի կդառնա:
Մենք մեծ նվիրվածությամբ ենք կատարում մեր առաքելությունը`
ուղղված
արհմիութենական
կազմակերպությունների
պահպանմանը: Այս դժվարին պայմաններում ոչ միայն գոյատևում
ենք, այլև բարգավաճում` շնորհիվ արհմիության անդամների
անբասիր և նվիրված աշխատանքի:
Փառք ու պատիվ մեր արհմիությանը»:

Պետհիմնարկների

արհմիության

հոբելյանի

կապակցությամբ բարեմաղթանքներ է հղել արհմիության
երիտասարդական թևի ծրագրերի ֆինանսական աջակից
գերմանական Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի Հարավային
Կովկասի տարածաշրջանի ղեկավար Յուլիա Բլեզիուսը
«Հարգարժան տիկին Ասատրյան
Սիրելի Անահիտ
Ցանկանում եմ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան
գրասենյակի անունից լավագույն մաղթանքներս հղել Հայաստանի
պետական

հիմնարկների,

ՏԻՄ-երի

և

հասարակական

սպասարկման
աշխատողների
ճյուղային
հանրապետական
արհմիության 85-րդ տարեդարձի կապակցությամբ: Ուրախ ենք, որ
ձեր կազմակերպությունը նման բազմամյա և հարուստ ավանդույթ
ունի:
Ֆրիդրիխ

Էբերտ

հիմնադրամը

հպարտ

է

հաջող

համագործակցության և միասնական նախագծերի իրագործման
համար: Ձեր արհմիության հետ միասին կարևոր քայլ ենք կատարել
արհմիութենական գործունեության զարգացման գործընթացում,
որում առանձնահատուկ է Ձեր ներդրումը: Ուրախ ենք ակտիվ
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երիտասարդական թևի ստեղծման համար, որի ներկայացուցիչները
նոյեմբեր

ամսին

կմեկնեն

Գերմանիա`

այս

ոլորտում

հետազոտություն կատարելու նպատակով: Խորապես համոզված
ենք, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի նաև ապագայում:
Ջերմ ողջույններով`
Յուլիա Բլեզիուս
Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային ղեկավար»:

Արհմիութենական

շարժման համերաշխության և
միասնականության ամրապնդմանը նպաստելու համար
Հայաստանի պետհիմնարկների աշխատողների արհմիության
85-ամյակի կապակցությամբ ճյուղային հանրապետական
արհմիության նախագահության որոշմամբ արհմիության
հոբելյանական պատվոգրով պարգևատրվել են
 Ելենա

Հակոբովան

-

ճյուղային

արհմիության 2003-2013թթ. նախագահ
 Աբրահամ Մարտիրոսյանը -

հանրապետական

Արմավիրի

տարածքային

արհմիություն
 Ալեքսանդր

Պետրոսյանը,

Իսահակ

Իսահակյանը

-

ՀՀ

կենտրոնական բանկ
 Ամալյա Բաբաջանյանը, Վազգեն Բեգլարյանը - ՀՀ ազգային
վիճակագրական ծառայություն
 Անդրանիկ

Գևորգյանը,

Գևորգ

Մարտիրոսյանը

-

ՀՀ

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
 Անդրանիկ

Հակոբյանը

-

Արարատի

տարածքային

արհմիություն
 Անուշ Ասատրյանը - Մասիսի տարածքային արհմիություն
 Արա Գևորգյանը, Նելլի Հովակիմյանը - Բժշկասոցիալական
փորձաքննության գործակալություն
 Նորա

Մելքոնյանը,

Արա

Սահակյանը,

Սվետլանա

Ոսկանյանը-ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
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 Արթուր

Խաչատրյանը,

Ցողիկ

Մկրտչյանը-Թալինի

տարածքային արհմիություն
 Արծրունի

Մանուկյանը-Վարդենիսի

տարածքային

արհմիություն
 Արման Մկրտչյանը-ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 Արմինե Աֆիցերյանը, Լիլիթ Ավագյանը - ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ
 Գեորգի

Հարությունյանը,

Արմինե

Հակոբյանը

-

ՀՀ

կառավարության աշխատակազմի «Սպասարկում» ՊՈԱԿ
 Արտյոմ
արհմիություն
 Աիդա

Հունանյանը
Աչինյանը,

-

Հրազդանի

Կարեն

տարածքային

Իսկանդարյանը,

Գագիկ

Բալասյանը- Իջևանի տարածքային արհմիություն
 Գալուստ Խարբությանը - Աջափնյակ

վարչական շրջանի

ղեկավարի աշխատակազմ
 Գևորգ

Գևորգյանը,

Մարինե

Ստեփանյանը,

Նարինե

Շահբազյանը, Ներսես Մանուչարյանը - Մալաթիա-Սեբաստիա
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ


Ծովինար Մարտիրոսյանը -

Էրեբունի վարչական շրջանի

ղեկավարի աշխատակազմ
 Հռիփսիմե Սառիկյանը - Արաբկիր վարչական շրջանի
ղեկավարի աշխատակազմ


Մարինե

Մկրտչյանը

-

Շենգավիթ

վարչական

Գոհար

Պետրոսյանը

շրջանի

ղեկավարի աշխատակազմ
 Վարսիկ

Ծատուրյանը,

–

ՀՀ

ոստիկանություն
 Գուրգեն Հովհաննիսյանը
նախարարություն

-

ՀՀ

արտաքին

գործերի

 Դոնարա Շահինյանը, Նեստան-Դարեջան Մովսեսյանը – ՀՀ
ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
 Էդուարդ Մխիթարյանը - «Լուսանշան» ՊՈԱԿ
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 Էլլադա Մելքումյանը - Երևանի պետական հիմնարկների և
հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիություն
 Ժենյա Թամրազյանը - Դիլիջանի տարածքային արհմիություն
 Սեդա Մխիթարյանը, Լուսինե Ղահրամանյանը - Խարբերդի
մասնագիտացված մանկատուն
 Կարինե

Գրիգորյանը

-

ՀՀ

քաղաքաշինության

նախարարություն
 Կարինե Հակոբյանը - «Զատիկ» երեխաների աջակցության
կենտրոն
 Կարինե
արհմիություն

Մելիքսեթյանը

-

Թումանյանի

տարածքային

 Հասմիկ Հովսեփյանը - Հայաստանի պատմության թանգարան
 Մուշեղ Կարապետյանը – ՀՀ ԳՆ ջրային տնեսության
պետական կոմիտե
 Նաիրա Հակոբյանը - Ամասիայի տարածքային արհմիություն
 Սուսամբար

Աղաբաբյանը,

Նարեկ

Սահակյանը

-

Նոյեմբերյանի տարածքային արհմիություն
 Քնարիկ

Էյլասյանը

-

Արտաշատի

տարածքային

արհմիություն
 Ջուլիետտա Գրիգորյանը - Երևանի քաղաքապետարան
 Սամվել
արհմիություն
 Սուրեն

Ավետիսյանը

-

Խաչատրյանը

Եղեգնաձորի
-

Արագածի

տարածքային
տարածքային

արհմիություն
 Սվետլանա Օհանյանը - ՀՀ զբաղվածության պետական
գործակալություն
 Վանիկ
արհմիություն
 Վարդուհի

Նալբանդյանը

–

Վարդանյանը

արհմիություն
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–

Գուգարքի

տարածքային

Սևանի

տարածքային
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