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Վարչապետի աշխատակազմի 

ղեկավար 

Էդուարդ Աղաջանյանին 
    

 Հարգելի պարոն Աղաջանյան 

  Հայաստանի պետական հիմնարկների և ՏԻՄ-եր աշխատողների 

արհմիության փետրվարի 18-ի 18-01 գրության, ինչպես նաև Մատենադարանի 

աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության նմանատիպ գրության  Ձեր 

փետրվարի 28-ի N02/09.6/7747-2020 և փետրվարի 25-ի N09.6/6913-2020 

պատասխանների առնչությամբ, որոնք նաև պատասխան են Հայաստանի 

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կայքում նույն թեմայով տեղադրված 

հայտարարությանը, հարկ ենք համարում մեկ անգամ ևս հրավիրել Ձեր 

ուշադրությունը մեր կողմից բարձրացրած խնդրին։  

            Քանի որ Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի 

լիազորություններից է, ի թիվս այլոց, «աշխատողների առողջության պահպանման 

և անվտանգության ապահովման նորմերի կիրառման նկատմամբ օրենքով 

սահմանված դեպքերում և կարգով վերահսկողության իրականացումը» 

(Կանոնադրության 3-րդ բաժին 10-րդ կետ), մենք պնդում ենք, որ պետք է 

վերահսկվեն հենց առկա նորմերը, այլ ոչ թե սահմաններ գծվեն աշխատողների և 

գործատուների իրավունքների միջև։ Սա նաև Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության փորձագետի կարծիքն է և բխում է ԱՄԿ կոնվենցիաներից։ 

 Ստիպված ենք Ձեզ հիշեցնել, որ տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնը 

վարչական պաշտոն է, հետևաբար նա պետք է գործի միայն իր լիազորությունների 

սահմաններում (ՀՀ Սահմանադրություն, Հոդված 6. Օրինականության սկզբունքը), 
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իսկ նրա լիազորությունների մեջ չի մտնում քաղաքական հայտարարություններ 

անելը։  Ձեր նամակում, Դուք հաստատում եք, որ տեսչական մարմնի պետը 

ակնhայտորեն դուրս է եկել իր լիազորությունների սահմաններից, մեկնաբանելով, 

որ նա «անդրադարձ է կատարել «ներդրումների՝ որպես պետական 

գործունեության ուղենիշի կարևորությանը»։  

 Հրավիրում ենք Ձեր ուշադրությունը նաև այն փաստի վրա, որ 

հարցազրույցում խոսվել է աշխատողների իրավունքների մասին, որը ամենևին էլ 

անհատական շահ չէ, ինչպես Դուք փորձում եք ներկայացնել Ձեր պատասխան 

նամակում։ Պետք է հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 

վավերացրել է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության աշխատանքային 

իրավունքներին վերաբերող մի շարք կոնվենցիաներ, այդ թվում` Աշխատանքի 

տեսչության մասին N81 կոնվենցիան, որոնց կիրառումը դեռ չի ապահովվել։ 

Ավելին՝ կոնվենցիաների կատարման անհրաժեշտությունը բխում է նաև  

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության միջև կնքած համապարփակ և 

ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրից (Հոդված 84): 

 Ավելացնենք նաև, որ ՀՀ Սահմանադրության  նախաբանը  ամրագրել է  

հայոց պետականության սկզբունքները, որոնցից են նաև ընդհանուր 

բարեկեցությունը, քաղաքացիական համերաշխությունը և համամարդկային 

արժեքները։ Եվ ուրեմն, աշխատողների իրավունքի ապահովումը, որից կախված է 

նրանց բարեկեցությունը՝  պետության առաջնահերթություններից է և պետական 

շահ է հանդիսանում:  

 Հակառակը, հենց ներդրումն է անհատական շահ, քանի որ ներդրողի 

նպատակը իր շահույթն է: Ներդրումը պետական շահերին և բարեկեցությանը 

կարող է նպաստել միայն այդ դեպքում, երբ իշխանության կողմից պատշաճ 

կերպով հսկվում է ներդրողի սոցիալական պատասխանատվությունը, 

բարեխղճությունը, բարեվարքությունը, օրենքներին ու նորմերին 

համապատասխանելիությունը: Ցանկացած տնտեսվարող լավ գիտի, որ չի կարող 

բարգավաճել առանց աշխատողների համապատասխան ջանքի, այնպես որ, 

պետք չէ արհեստական սեպեր խրել աշխատողների և գործատուների միջև։ 

Պետական պաշտոնյաները պետք է վերջապես ընդունեն, որ ոչ մի ներդրում 
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ինքնանպատակ չէ, այն միայն բազմաթիվ գործիքներից մեկն է երկրի 

տնտեսության ակտիվության պահպանման համար։  

          Վերը նշված պաշտոնյայի գործողությունները արդարացնելու փոխարեն 

ավելի ազնիվ կլիներ ընդունել սխալները և ուղղել դրանք։ Հույս ունենք, որ մեր 

մտահոգությունները այսուհետ հաշվի կառնվեն։  

 

 

       Հարգանքով՝ 

 ՃՀՄ նախագահ               Ա. Ասատրյան  

 

  

 Մատենադարանի աշխատողների 

 արհեստակցական կազմակերպության 

  նախագահ          Գ. Այվազյան 

 

  

  

 P.S. Օգտվելով առիթից, ուզում ենք հրավիրել Ձեր ուշադրությունը նաև այլ 

խնդիրների վրա: Չնայած, որ Վարչապետը մի քանի անգամ բարձրաձայնել է 

արհմիությունների կարևորության մասին, Կառավարությունն ընդունել է 

«Աշխատիր Հայաստան» ռազմավարությունը, ստորագրվել է «Արժանապատիվ 

աշխատանք ծրագիրը», աշխատանք է տարվում Հանրապետական եռակողմ 

պայմանագրի կնքման ուղղությումբ, որտեղ ևս արհմիությունների զարգացմանն 

ուղղված քայլեր են նախատեսված, այնուամենայնիվ, տպավորություն է, որ այս 

ամենը ավելի շատ ձևական բնույթ է կրում քան իրական, քանի որ մինչև հիմա 

տեղի չի ունեցել Վարչապետի հանդիպումը արհմիությունների 

ներկայացուցիչների հետ. ավելին՝  նույնիսկ այլ մակարդակներում կարծես թե 

խուսափոխական դիրքորոշում կա այս առումով. որպես օրինակ՝ հիշեցնենք, որ 

դեռևս 2018 թվականի հուլիսի 30- թիվ 50-01 գրությամբ խնդրել էինք հանդիպում  

Ձեզ հետ և այն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ 


