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Ø²ØÈà Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÚàôÜ 
 
 

11 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ, 2007Ã. 
 
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó ²ÐÎ-Ç §ÌË³ËáïÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 
Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ í³í»ñ³óÙ³Ý »ññáñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ:  ²Û¹ ûñí³ÝÇó ½·³ÉÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
ÁÝ¹áõÝí»É ¨ áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É §ÌË³ËáïÇ Çñ³óÙ³Ý, ëå³éÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý¦  ÐÐ ûñ»ÝùÁ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ å»ïµÛáõç»Çó ÙÇçáóÝ»ñ »Ý Ñ³ïÏ³óí»É Ñ³Ï³ÍË³Ëáï³ÛÇÝ ù³ñá½³ñß³íÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí:  
§Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³Ýó ÍË³ËáïÇ¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ ùë³ÝÇó ³í»ÉÇ ³Ý¹³Ù 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áÕçáõÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³Í Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ùï³Ñá·í³Í 
ÉÇÝ»Éáí å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ï³ÍË³Ëáï³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÃáõÛÉ 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ, Ý³Ù³Ï ¿ áõÕÕ»É ÐÐ ì³ñã³å»ïÇÝ` Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ í³í»ñ³óÙ³Ý 
»ññáñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÇÃáí: Ü³Ù³ÏáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ëíáõÙ ¿. 
 
§Հարգելի պարոն վարչապետ, 
            Մինչ Դուք վերջացնեք այս նամակի ընթերցումը, Հայաստանում առնվազն մեկ 
տղամարդ վաղաժամ կմահանա ծխախոտի օգտագործմամբ պայմանավորված 
հիվանդությունից, անչափահասը անարգելք կգնի իր առաջին սիգարետը, և տասնյակ 
չծխողներ կենթարկվեն ծխողների ծխի քաղցկեղածին աղդեցությանը: 

 Մենք` «Հայաստանն առանց ծխախոտի» դաշինքը, որը քսանից ավելի հասարակական 
կազմակերպությունների միություն է, միավորվել ենք ծխախոտի դեմ պայքարի շուրջ:  Մենք 
հավատում ենք, որ ներկա ու ապագա սերնդի առողջությունը մեր պետական 
անվտանգության ու տնտեսական զարգացման ամենակարևոր գրավականներից է:  
Յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որն ուղղված է մեր առօրյա կյանքից ծխելու չարիքի 
հեռացմանը, կնպաստի առողջ սերնդի ձևավորմանը: Ամբողջ աշխարհում լայն թափ առած 
հակածխախոտային շարժումը միտված է ծխելուց առաջացող հիվանդությունների 
կանխարգելմանը, որը շատ ավելի դյուրին է քան դրանց բուժումը:  Այսօր կանխարգելիչ 
միջոցառումներ ձեռնարկելով կարող ենք հսկայական ֆինանսական միջոցներ խնայել 
ապագայում:  Սակայն ամենակարևորը կունենանք առողջ սերունդ, որը լիարժեք և 
արժանավայել կյանքով կապրի Հայաստանում` առանց ծխախոտի:   

Դեռևս 2005թ.-ին դաշինքը հանդես եկավ հետևյալ նախաձեռնությամբ` սահմանել 
հոկտեմբերի 12-ը` Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության «Ծխախոտի 
դեմ պայքարի մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացման 
օրը, որպես ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օր: Այսօր, ինչպես և երկու տարի առաջ, մեր 
նախաձեռնությունը բխում է այն իրողությունից, որ առկա լրատվական առիթները չեն 
բավարարում հանրության տեղեկատվական պահանջը հակածխախոտային պետական 
քաղաքականության վերաբերյալ: Մեր խորին համոզմամբ, ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային 
օրվա սահմանումը նոր լիցք կհաղորդի ծխախոտամոլության համաճարակի կասեցմանն 
ուղղված ծրագրերին Հայաստանում։ 
   Թույլ տվեք նաև Ձեր ուշադրությունը հրավիրել պետական մարմինների կողմից 
հակածխախոտային ոլորտի թույլ վերահսկողությանը: Մասնավորապես, “Ծխախոտի 
իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին” ՀՀ օրենքի նկատմամբ 



  
 

 

 

 

 

վերահսկողություն իրականացնող լիազորված մարմինը մինչ օրս չի հաստատվել, այնինչ, 
համաձայն ՀՀ վարչապետի 343-Ա որոշման, այն պետք է հաստատված լիներ 2006թ.-ի 
հունվարին: Վերահսկող մարմնի /մարմինների/ և մեխանիզմների բացակայությունը չի 
նպաստաում Հայաստանում օրենքի գերիշխանության հաստատմանը և մասնավորապես 
հասարակական վայրերում ու աշխատատեղերում շարունակվում է ոտնահարվել ՀՀ 
յուրաքանչուր քաղաքացու ծխախոտի ծխից զերծ առողջ միջավայրում ապրելու և աշխատելու 
իրավունքը: 
  «Հայաստանն առանց ծխախոտի» դաշինքը, գիտակցելով ծխախոտային 
արտադրատեսակների նկատմամբ արդյունավետ գնային և հարկային քաղաքականության և 
ծխախոտի հարկերի բարձրացման անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ այն ոչ միայն 
կապահովի պետական բյուջեի եկամուտների էական ավելացում, այլև ուղղված կլինի 
ծխախոտի օգտագործման նվազեցմանը հատկապես երիտասարդության շրջանում, իր 
պատրաստակամությունն է հայտնում սատարելու այդ քաղաքականությանը: 
  Բարձր գնահատելով Ձեր առաջնորդությունը մեր հայրենիքի զարգացման գործում, այդ 
թվում նաև հակածխախոտային քաղաքականության միջոցով հանրային առողջության 
պահպանման գործում` խնդրում ենք Ձեզ հատուկ հսկողություն հաստատել պետական 
հակածխախոտային օրենսդրության կիրարկման վերաբերյալ, ինչպես նաև սահմանել 
հոկտեմբերի 12-ը որպես ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օր: 
  Սույն նամակին ենք կցում 2005թ. հոկտեմբերի 11-ի և 2006թ. սեպտեմբերի 22-ի 
նամակների պատճեները: 
 
Խորին հարգանքով,  

 
§Հայաստանն առանց ծխախոտի¦ հասարակական դաշինքի անդամ կազմակերպություններ` 
§²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ëáóÇ³óÇ³¦  ÐÎ, §²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝ¦ ÐÎ (Ø»ÕñÇ). §´³ó 
µÅßÏ³Ï³Ý ³ÏáõÙµ¦ ÐÎ, §´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ¦,  §¶áñÇëÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ¦ ÐÎ, §¼³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦ ÐÎ, §ºñ»Ë³Ý»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ëáóÇ³óÇ³¦ ÐÎ, §Ð³Õ³ñÍÇÝ¦ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÐÎ, §Î³Ý³Ýó ³éáÕçáõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ëáóÇ³óÇ³¦ ÐÎ, §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ 
µÅÇßÏ-áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³¦, §Ð³Û Ï³Ý³Ûù Ñ³ÝáõÝ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç ßñç³Ï³ 
ÙÇç³í³ÛñÇ¦ ÐÎ, §Ð³Û Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝ¦ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝù,  §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ§ ÐÎ (¶ÛáõÙñÇ), ¦Ð³Ýñ³ÛÇÝ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÙÇ³íáñáõÙ¦ ÐÎ, §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³¦ ÐÎ, §È»éÝ»óÇÝ»ñÇ ³éáÕç 
ë»ñáõÝ¹¦ ÐÎ (¶áñÇë), §Ø³ñ¹ÇÏ Ñ³ÝáõÝ ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇ¦ ÐÎ; §Ø³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦, 
§Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ¦ ÐÎ, §ØÇ³íáñí³Í Ï³Ý³Ýó ËáñÑáõñ¹ §ì»ñ»Éù¦ ÐÎ, 
§ØºÕíÇÏ¦ ÐÎ (¶ÛáõÙñÇ), §ìëï³ÑáõÃÛ³Ý ¹éÝ»ñ¦ ÐÎ (Ðñ³½¹³Ý) 
 
 
Ü³ñÇÝ» ØáíëÇëÛ³Ý 
§Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³Ýó ÍË³ËáïÇ¦ ¹³ßÇÝùÇ Ïááñ¹ÇÝ³ïáñ  
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý  
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ 
Ð»é.` +(374 10) 51 26 17;  51 25 92 ü³ùëª +(374 10) 51 25 66 
¾É. ÷áëïª nmovsesi@aua.am ¦ 
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