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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

2020թ․ ընթացքում գրեթե բոլոր ուղղություններով գրանցվել են 

միավորման ազատության և անհատի ազատության 

սահմանափակումներ, ժողովրդավարության և քաղաքական 

որոշումներում ներկայացուցչական մասնակցության հետընթաց։ Ի 

տարբերություն 2019 թվականի՝ բացակայել է աշխատանքային  

հարաբերություններում սոցիալական գործընկերությունը, իսկ 

արհմիությունների իրավունքները շարունակել են խախտվել պետական 

պաշտոնյաների կողմից։ Որոշ պաշտոնյաների կողմից հնչեցվել են 

աշխատողների իրավունքների հանդեպ անհարգալից 

արտահայտություններ։  

Իրավիճակի վրա մասամբ ազդել են նաև COVID-19 համավարակով 

պայմանավորված երկարատև արտակարգ դրությունը, Ադրբեջանի 

կողմից Արցախի Հանրապետության վրա զինված հարձակմամբ 

պայմանավորված ռազմական դրությունը, որոնք նույնպես օգտագործվել 

են Կառավարության կողմից՝ ժողովրդավարության սկզբունքները 

խախտելու և իրավունքների սահմանափակումներ կիրառելու համար։ 

Տարվա ամիսների մեծ մասի ընթացքում գործել է հավաքների ու 

գործադուլների ազատության արգելք, խախտվել են անձնական 

տվյալների պաշտպանության սկզբունքները, իշխանությունների կողմից 

չի դրսևորվել կամք՝ հաջողված Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիր 

մշակելու համար։ Այդպիսով, փաստացի ողջ տարվա ընթացքում գրեթե 

անտեսվել է աշխատանքային ու սոցիալ-տնտեսական 

հարաբերություններում սոցիալական գործընկերությունը, իսկ 

իշխանությունների աշխատաոճը, պաշտոնյաների հնչեցրած 

արտահայտությունները, իրավական ակտերի ընդունման պրոցեսները 

ցույց են տվել, որ հետհեղափոխական իշխանությունների մոտ այդպես էլ 

չի ձևավորվել բավարար ցանկություն՝ զարգացնելու ժողովրդավարական 

գործընթացներն ու նպաստել օրենքի գերակայությանը։ Չնայած «իզմերի» 

բացակայության մասին հայտարարություններին, քաղաքականության 

մշակման, ինչպես նաև պաշտոնական ու բանավոր 

հայտարարությունների մակարդակում հստակ նկատվել է 
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իշխանությունների խիստ նեոլիբերալ ուղղվածությունը՝ դրսևորվել է 

բիզնեսի, գործատուների, ֆինանսական աշխարհի, տնտեսության 

քանակական վիճակագրական ցուցանիշների, մասնավոր ոլորտի և 

ներդրողների հանդեպ չափազանց դրական վերաբերմունք, միևնույն 

ժամանակ՝ անտեսելով արժանապատիվ աշխատանքի, աշխատանքային 

իրավունքների, քաղաքացիների կյանքի որակի հետ կապված թեմաները։ 

Համաճարակի մեկնարկից հետո կասեցվել են Կառավարության կողմից 

ընդունված բազմաթիվ ծրագրեր, ռազմավարություններով ու 

պայմանագրերով նախատեսված միջոցառումները։ Պետական ու 

համայնքային ոլորտում շարունակվում է գործատուների կողմից «դեղին» 

կամ «գրպանային» արհմիությունների (մեկուսացված, ճյուղային 

արհմիություններին չանդամակցող) ձևավորման դրդումը։ Ընդհանուր 

առմամբ, իշխանությունների գործելաոճը 2020թ․ ընթացքում կարելի է 

համարել անբավարար, իսկ ժողովրդավարական գործընթացները 

շարունակել են ապրել հետընթաց՝ նախորդ երկու տարիների համեմատ։ 

Ցավալիորեն, չնայած 2018թ․ հեղափոխությանը, խորքային 

փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել իշխանությունների կողմից  

ժողովրդավարության, իրավունքների, օրենքի ու միջազգային նորմերի 

համապատասխանության հանդեպ հարգանքի տեսանկյունից։   

 

  



Պետական պաշտոնյաների 

կողմից շարունակվել են 

արհմիությունների իրավունքի 

խախտումները 
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%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-
%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%
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https://arhmiutyun.org/2020/04/08/%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%a5%
d5%b6%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-
%d5%bf%d5%b6%d6%85%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%9d-
%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf-%d5%ab%d5%b6-
%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1/  

3 
https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%
d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-
%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%

Սոցիալական 
գործընկերությունն ու  
ժողովրդավարությունը 
աշխատանքային 
հարաբերություններում չեն 
գործել 

 

․

b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-
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b0/   
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https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0/
https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0/
https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0/
https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0/
https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0/
https://arhmiutyun.org/2020/02/21/%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8/


      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   7 

․

․

 
5 https://arhmiutyun.org/2020/06/22/erakoxm-2020-update/  
6 https://arhmiutyun.org/2020/07/17/erakoxm-2020-july-update/  

7 https://arhmiutyun.org/2020/10/19/national-collective-agreement-

signed/  

https://arhmiutyun.org/2020/06/22/erakoxm-2020-update/
https://arhmiutyun.org/2020/07/17/erakoxm-2020-july-update/
https://arhmiutyun.org/2020/10/19/national-collective-agreement-signed/
https://arhmiutyun.org/2020/10/19/national-collective-agreement-signed/


      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   8 

Սահմանափակվել են 
հավաքների ու միավորման 
ազատությունը և դրա հետ 
կապված իրավունքները 

․

 
8 https://arhmiutyun.org/2020/12/30/servicemen-trust-fund-

contributions-act-amended-without-social-dialogue/  
9 
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%

,

d5%bf-
%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%
be%d5%a1%d5%ae-
%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%
b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/  

https://arhmiutyun.org/2020/12/30/servicemen-trust-fund-contributions-act-amended-without-social-dialogue/
https://arhmiutyun.org/2020/12/30/servicemen-trust-fund-contributions-act-amended-without-social-dialogue/
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/04/09/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   9 

 
10 
https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%
d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-

%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%
bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-
%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%
b6/  

https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/02/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6/


      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   10 

 
11 https://arhmiutyun.org/2020/12/25/avaganu-nist-dec-23/  

Կասեցվել են կառավարության 
ռազմավարական ծրագրերի ու 
միջազգային  պայմանագրերի 
կիրարկումը 

․

https://arhmiutyun.org/2020/12/25/avaganu-nist-dec-23/


      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   11 

․

 
12 
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%
A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-
%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6

․

․

․

-
%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80
%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-
%D5%A8/  

https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/
https://arhmiutyun.org/2019/12/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%A8/


      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   12 

․

․

․

․

․



      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   13 

․

Դրական միտումներ 

 

 
Վերջաբան 

․

․

․



      2020թ․ ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԷՋ   14 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


