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ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ 
ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ

ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

- ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար
- Ա վար տել է Կա լի ֆոր նիա յի պե տա կան հա մալ սա րա նի Լոս Ան-
ջե լե սի մաս նաճ յու ղի (UCLA) պատ մութ յան եւ  ար եւե լա գի տութ-
յան զույգ ամ բիոն նե րը
- Մա գիստ րո սի տիտ ղոսն ստա ցել է Թաֆտս հա մալ սա րա նի Մի-
ջազ գա յին օ րեն քի եւ դի վա նա գի տութ յան Ֆ լե չեր ինս տի տու տում, 
ի րա վա բա նութ յան դոկ տո րի աս տի ճանը ստա ցել է Վա շինգ տո նի 
Ջորջ թաուն հա մալ սա րա նի Ի րա վա բա նա կան կենտ րո նում
- Հիմն  ադ րել եւ ղե կա վա րել է Հայ փաս տա բան նե րի մի ութ յու նը
- 1990-ի հուն վա րին վե րա դառ նա լով Հայ րե նիք՝ տնօ րի նել է Հայ-
կա կան հա մա գու մա րի ա ղե տի գո տու վե րա կանգն ման գրա սեն-
յա կը
- Եր եւա նում նա խա ձեռ նել եւ մի նչ օրս ուղեկցում է Ռազ մա վա րա-
կան եւ  ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նը
- Ա մուս նա ցած է, ու նի 5 զա վակ՝ Կա րի նը, Տա րո նը, Վա նը, Շու-
շին, Ար մե ն- Ռի չար դը: Կ նոջ՝ Ար մե նուհի Հով հան նիս յա նի հետ 
հիմն  ադ րել են Օր րան հա սա րա կա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա-
կեր պութ յու նը, ո րը 12 տարում օգ նել է հա զա րա վոր ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րին եւ մի այ նակ ծե րե րի

Սա ֆար յան Ստ յո պա  Թիվ 1 ընտրատարածք

Գալիս եմ ազգային շահերը պաշտպանելու համար

Փոստանջյան Զարուհի  Թիվ 4 ընտրատարածք

Գալիս եմ հանուն մարդու իրավունքների

Մարտիրոսյան Արմե ն  Թիվ 6 ընտրատարածք

Գալիս եմ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար

Հակոբյան Ռուբեն  Թիվ 9 ընտրատարածք

Գալիս եմ հանուն երկրի անվտանգության

Բախշյան Անահիտ Թիվ 12 ընտրատարածք

Գալիս եմ որակյալ կրթության համար

Սահակյան Գառնիկ Թիվ 30 ընտրատարածք

Գալիս եմ հանուն փոքր եւ մի ջին բիզնեսի

Գրասենյակ Գրասենյակի հասցե / պատասխանատու անձ Գրասենյակի
հեռախոս

Կենտրոն Մոսկովյան 31, տարածք 172 (կենտրոնական շտաբ) 055 052802
055 052808

Կենտրոն Մոսկովյան 31, բն. 76/ա 010 536913
Կենտրոն Ավագ Պետրոսյան 6, բն. 4 010 522110
Կենտրոն Մաշտոցի 27 093 481616
Արաբկիր Վրացական 2 010 255213
Նոր Նորք Գայի 8, բն. 1 010 674261
Ավան պ/ա Անահիտ Ուզունյան 091 009500
Աջափնյակ Մարգարյան-Հալաբյան փողոցների խաչմ. 055 052816
Դավիթաշեն Սասնա Ծռեր 10/1 096 693834
Քան.-Զեյթ. պ/ա Գեւորգ Կարապետյան 094 380139
Նորք-Մարաշ Նորքի 7-րդ փ., 33 տ. 093 444489
Մալ.–Սեբ. Սեբաստիայի 91 093 414763
Էրեբունի, Նուբար. Էրեբունի 27, բն. 47 055 052822
Շենգավիթ Գարեգին Նժդեհի 16 093 900915

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ

Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 10, բն. 37 094 221296
Վանաձոր Տիգրան Մեծի 8, բն. 41 091 321131
Աշտարակ Սիսակյան 11 077 144971
Արտաշատ Խարազյան 26, բն. 15 093 593996
Նոր Հաճըն Անդրանիկի թաղ. 093 638242
Մարտունի Երևանյան 8 094 306016
Դիլիջան Մյասնիկյան 117, բն. 1 093 470996
Եղեգնաձոր Մոմի կի 11 0284 24699
Եղեգնաձոր Շահումյան 8 094 020463
Սիսիան Իսրաելյան 33/2ա 093 766261
Վարդենիս Երիտասարդական 4 077 408159
Իջեւան Աշոտ Մելիքբեկյան 5/3 093 743073
Մասիս Հերացու 7 094 770303
Գավառ Կենցաղի տուն, 3 հարկ 093 719658
Բերդ Նահապետի 29 094 422055
Թալին Սպանդարյան 14 091 765176
Եղվարդ Երևանյան 3 093 659513
Չարենցավան 3-րդ թաղ., Թումանյան 23 094 109646
Արթիկ Տուֆագործների 1 094 927617
Արմավիր Հանրապետության 7 093 195120
Էջմի ածին Արարատյան 1 094 255044
Կապան Չարենցի 2, բն. 16 094 304217
Գորիս պ/ա Հայրումյան Խաչիկ 055 170272
Վեդի Արարատյան 46 094 918490
Մեծամոր 5-րդ շենք (ֆոտոյի շենք) 094 195122
Ապարան Բաղրամյան 49, բն. 2 077 231093
Ճամբարակ Լեոյի 2, բն. 4 077 723132
Սեւան պ/ա Հայրումյան Ներսես 055 541415
Բյուրեղավան Զորավար Անդրանիկի 26, բն. 83 055 052814
Աբովյան պ/ա Վարդանյան Մարսել 093 947673
Հրազդան Երեւանյան 4 094 300233
Նոյեմբերյան Երեւանյան փող. 091 288815
Ագարակ Գարեգին Նժդեհի 6 096 017776
Մեղրի Հրապարակի 1-ին շենք, 2-րդ հարկ, 9-րդ սենյակ 077 955369
Ալավերդի Սայաթ-Նովա 10 077 729981
Ախթալա Բաբիտ թաղ., 6-րդ շենք, բն. 24 093 083280
Ստեփանավան Բաղրամյան 111, բն. 15 099 118184
Մարալիկ Հրանտ Շահինյան 4 094 557033
Վայք պ/ա Ներսիսյան Ռուբիկ 094 449655
Ջերմուկ Ձախափնյակ 26բ 096 040545
Մալիշկա Մալիշկայի 26 փող., տուն 45 091 708195

ՇՐՋԱՆՆԵՐ
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№2

ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության
5-ամյա գործունեությունը

- 217 օրենսդրական նախաձեռնություն
- 22877 քաղաքացիների լուծված խնդիրներ
- 2055 ելույթ և հայտարարություն ԱԺ ամբիոնից
- 203 հարց Կառավարությանը
- 5915 հանդիպում ՀՀ քաղաքացիների հետ Երևանում եւ 
մարզերում
- 2904 հոդված եւ հարցազրույց ԶԼՄ-ներում:
- 352 այցելություն ոստիկանություն և ազատազրկման 
վայրեր՝ քաղաքացիների բողոքների հիման վրա



 Մենք` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եր-
կու կու սակ ցութ յուն նե րի եւ քա ղա քա ցիա-

կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներս, որ-
պես մե կ, մի աց յալ քա ղա քա կան ամ բող ջութ յուն,  
հե տայ սու մե ր քա ղա քա կան-քա ղա քա ցիա-
կան հա մա լիր այ լընտ րանքն  ենք   ներ կա յաց-
նում  հա սա րա կութ յա նը` որ պես Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դա վա րա կան-ազ գա յին վե րած նունդն 
ի րա գոր ծող ուժ: 

Հար գե լի հայ րե նա կից,

Մա յի սի 6-ին կա յա նա լիք խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րի ժա մա նակ դու վճռե լու ես, թե ինչ պի սին լի նի մե ր 
եր կի րը: 

Վճ ռե լու ես̀  Հա յաս տա նը պետք է կա ռա վա րեն քո նվիր-
յալ նե րը, թե օ րի նա զանց ու կո ռուպ ցիո ներ պա տե հա պաշտ-
նե րը: 

Վճ ռե լու ես, թե նոր կա ռա վա րութ յու նը պետք է ծա ռա յի 
քեզ̀  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Քա ղա քա ցուն, թե երկ-
րի տնտե սութ յու նը մե  նաշ նոր հած եւ հար կե րից խու սա փող մի  
խումբ մի  լիար դա տե րե րի:  

Վճ ռե լու ես̀  մե ր եր կի րը 20 տա րի ար նա քամ ա նող ար տա-
գաղ թը շա րու նակ վի, թե սկսվի Մեծ Վե րա դարձ: 

Վճ ռե լու ես̀  ազ գա յին հարս տութ յու նը եւ պե տա կան բյու ջեն 
ար դար բաշխ վեն, թե հայտն վեն 20 տա րի եր կի րը կե ղե քող մի  
քա նի իշ խա նա վոր նե րի եւ օ լի գարխ նե րի գրպան նե րում:

Վճ ռե լու ես̀  ու նե նալ բարձր, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տա-
վարձ, ինչ պես որ բո լոր նոր մալ երկր նե րում է, թե շա րու նա-
կել շա հա գործ վել ինք նա կոչ «բա րե րար նե րի» չնչին վար ձատ-
րութ յան դի մաց:

Վճ ռե լու ես̀  ստա նալ քո տաս նամ յակ նե րի աշ խա տան-
քա յին ու ղուն եւ վաս տա կին հա մար ժեք կեն սա թո շակ, թե 
շա րու նա կել ա պա վի նել հու սա հա տութ յու նից հայ րե նի քը 
լքած զա վակ նե րիդ օգ նութ յա նը եւ նախընտրական կաշառք-
բարեգործություններին:

« Ժա ռան գութ յու նը» հայ ցում է քո ա ջակ ցութ յու նը եւ քվեն̀  
Նոր Հա յաս տա նի խորհրդարան ու կա ռա վա րութ յուն ձե ւա վո-
րե լու հա մար, ո րը կազմ ված կլի նի ազ նիվ, ար հես տա վարժ եւ 
հայ րե նա սեր մարդ կան ցից, ո րը կհա կակշ ռի գոր ծող, սա կայն 
2013թ.-ին փոխ վե լու են թա կա նա խա գա հին, կվե րա փո խի եւ 
վերջապես կհաստատի իշ խա նութ յան մյուս ճյու ղը̀  դա տա-
կան իրապես անկախ հա մա կար գը:

ՔՈ՛ ՔՎԵՆ ՓՈԽԵԼՈՒ Է ՄԵՐ ԵՐԿԻՐԸ

Մենք գի տենք, թե ինչ պես կրկնա պատ կել երկ րի բյու ջեն 
եւ ինչ պես այն ծախ սել (http://old.heritage.am/pr/221111/2012_
budget.pdf): Ինչ պես որ « Ժա ռան գութ յան» պատ գա մա վոր նե-
րը այս 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ապ րե ցին քա ղա քա ցի նե րի 
հոգ սե րով, մի շտ ե ղան ժո ղովր դի կող քին, հան դես ե կան հար-
յու րա վոր օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րով, լու ծե ցին 
ի րենց դի մած հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի խնդիր նե րը, այն-
պես էլ « Ժա ռան գութ յան», «Ա զատ դե մոկ րատ նե րի» եւ քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ձե ւա վո րած խորհրդարանն ու 
կա ռա վա րութ յու նը ա ռա ջի կա 5 տա րի նե րի ըն թաց քում կլու-
ծեն ԲՈԼՈՐ հա յաս տան ցի նե րի ա ռանց քա յին խնդիր նե րը̀  

- Կա պա հո վեն ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցութ յուն, արդ-
յու նա բե րութ յան գի տա տար, բարձր տեխ նո լո գիա կան ճյու ղե-
րի եւ գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցում, ար դար հար կա հա-
վա քութ յուն եւ ա ջակ ցութ յուն փոքր ու մի  ջին բիզ նե սին,

- Կա պա հո վեն տա րե կան մի  ջի նը առն վազն 1,5 մի  լիարդ 
դո լա րին հա մար ժեք ներդ րումն  եր̀  ար տերկ րից, այդ թվում` 
Սփ յուռ քից, ինչ պե սեւ տե ղա կան ներդ րող նե րի մի ջոցով: 

- Կա պա հո վեն բարձր վար ձատր վող նոր աշ խա տա տե ղեր 
բո լո րի հա մար, մի  ջին աշ խա տա վար ձը հասց նելով 200.000 
դրա մի , իսկ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը ար դեն 2013թ.-ի 
հա մար̀ 80.000 դրա մի , ա մե ն հա ջորդ տա րի ա վե լաց նե լով 
10.000 հա զար դրա մով, գնա ճին հա մար ժեք հա վե լումն  ե րին 
զու գա հեռ: Մենք ա սում ենք «Աշ խա տանք̀  ոչ թե ո ղոր մութ-
յուն»:

- Կա պա հո վի Մեծ վե րա դարձ դե պի Հա յաս տան, ո րի շնոր-
հիվ 5 տար վա ըն թաց քում Հա յաս տա նից  մե կ նող նե րի եւ վե-
րա դար ձող նե րի հաշ վեկ շի ռը կդառ նա դրա կան̀  տա րե կան 
մի  ջի նը առն վազն 100.000 մարդ: Ա ռա ջի կա 10 տա րի նե րի 
հա մար մե նք տես նում ենք առն վազն 4, իսկ ա ռա ջի կա 15 տա-
րի նե րի հա մար̀ 5 մի  լիոն բնակ չութ յուն ու նե ցող Հա յաս տան: 
Սա բո լո րիս անվ տան գութ յան տար րա կան անհ րա ժեշ տութ-
յունն է: 

- Կ պաշտ պա նի ազ գա յին շա հե րը, կպայ քա րի հա նուն Ար-
ցա խի ինք նիշ խա նութ յան եւ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յան մի  ջազ գա յին ճա նաչ ման, կպաշտպանի Ջավախքի մե ր 
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հայրենակիցների իրավունքները, կձգտի կար գա վո րել հայ-
թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը մի  ջազ գա յին ի րա վուն քի, 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ու Մեծ հայ րե նազրկ ման ճա նաչ ման 
եւ հա տուց ման հի ման վրա: 

- Ի րա վա հա վա սա րութ յան հի ման վրա կզար գաց նի Հա-
յաս տա նի հա րա բե րութ յուն նե րը Ռու սաս տա նի, ԱՄՆ-ի եւ 
Չի նաս տա նի հետ, իսկ ար տա քին քա ղա քա կան ու ղե նիշ 
կհայ տա րա րի հա րա ճուն ին տեգ րու մը եվ րո պա կան հան րա-
կար գե րին̀  Եվ րո պա կան Միութ յան լիի րավ ան դամ դառ նա լու 
հե ռան կա րով:

Քո՛ քվեն փո խե լու է մեր եր կի րը
Միա սին սա րե՛ր ենք շար ժե լու
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