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Բովանդակություն

Առաքելություն

Ամարասի վանական համալիրի վերականգնում

Միջազգային համագործակցություն

Աջակցություն մշակութային, գիտական,
կրթական կազմակերպություններին

Գիտահետազոտական կենտրոն



Առաքելություն
«Լույս» հիմնադրամը եռակի առաքելություն ունի՝

ՍՈՎՈՐԵԼ, ԳՈՐԾԵԼ, ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ: 

ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ.

Ձ	ավորել առաջադեմ 	 ստեղծամիտ սերունդ:

Ստեղծել հարթակ, որը հնարավորություն կընձեռի գիտելիքը, 
փորձառությունն ու կապերը ծառայեցնել ի բարօրություն 
համայն հայության: 

Հավաքական մտածողության մշակույթ ձ	ավորելու նպատակով 
խթանել կարող ուժերի համատեղ աշխատանքը՝ ուղղված 
նորարարական մոտեցումներով առկա մարտահրավերների 
հաղթահարմանը:

ԳՈՐԾԵԼ.  

ՍՈՎՈՐԵԼ.



ՏՆՏԵՍՈՒ�ԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

Հաշվետու ժամանակահատվածում «Լույս» հիմնադրամի թիմը շարունակել է իր լայնածավալ
վերլուծական-հետազոտական աշխատանքը՝ անդրադառնալով ամենաբազմազան թեմաների։

Մեր ուշադրության կենտրոնում են գտնվել 

ընթացիկ � արդիական զարգացումները։

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ�ԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԻ



Տնտեսական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի հաշվետվությունները,

Տնտեսական ուղղությանն առնչվող արդիական թեմաները,

Պետական բյուջեի նախագիծը 	 կատարողականը,

Եր	անի բյուջեի նախագիծը 	 կատարողականը,

ՀՀ կենտրոնական բանկի հաշվետվությունները,



Տնտեսական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի նախագիծը
	 հաստատված ծրագրի կատարողականը,

ՀՀ կառավարության միջնաժա�ետ ծախսերի ծրագիրը,

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները,
այդ թվում ՝ ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումերի մասով,

Միջազգային կառույցների կողմից հրապարակված
ցուցանիշները, այդ թվում` ինդեքսները:



Իրավական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

Դատական 	 իրավական բարեփոխումների
ռազմավարության շրջանակներում նախատեսված
միջոցառումները,

Իրավական 	 ժողովրդավարական պետության առանցքային
տարրերին առնչվող օրենսդրական նախաձեռնությունները,

Մարդու հիմնական իրավունքներին առնչվող օրենսդրական
նախաձեռնությունները,

Դատական իշխանության, այդ թվում ՝ Սահմանադրական
դատարանի կազմավորման 	 գործունեության վերաբերյալ
օրենսդրական նախաձեռնությունները,

Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի, Արցախյան
հիմնախնդրի միջազգային-իրավական ասպեկտները,



Իրավական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

Հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում
իրականացվող միջոցառումները,

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից
Հայաստանի մասնակցությամբ գործերով կայացվող
վճիռները, պրակտիկան,

Ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության 	 մարդու
իրավունքների պահպանման ուղղություններով միջազգային
կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի վերաբերյալ
հրապարակվող փաստաթղթերը:



Արտաքին քաղաքական
� անվտանգային
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
քաղաքականությունը,

Հայաստանում ռազմական 	 անվտանգային ոլորտում
տեղի ունեցող զարգացումները,

Արցախյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող
զարգացումները 	 Արցախյան հիմնախնդիրը։

Արտաքին քաղաքական 	 անվտանգային թեմաներով
միջազգային հայտնի վերլուծական կենտրոնների
հրապարակումները,

Տարածաշրջանային 	 գլոբալ զարգացումները,



Քաղաքական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

Հասարակական-քաղաքական գործընթացները 	 դրանց
հետ	անքները,

Իրական քաղաքականության (realpolitik) 	
արժեքաբանական հենքի հակասությունները,

ԶԼՄ-ների միջոցով ծավալվող քաղաքական խոսույթը, 

Քաղաքական դաշտի դերակատարների սպեկտրալ
դիրքավորումը, 



Քաղաքական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

ՀՀ-ում ծավալվող քաղաքական գործընթացները
քաղաքական գիտության տեսության դիտակետից, 

Քաղաքական գործընթացների դերակատարների
վարքաբանությունը,

Քաղաքական գործընթացների մասնակիցների
շահերի վերհանումը:



Հաշվետու ժամանակահատվածում հրապարակվել է
թվով 66 հետազոտական � վերլուծական աշխատանք՝
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Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 

 
 

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-մարտ ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար ամսին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-ապրիլ ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-փետրվար ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-մայիս ամիսներին

https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=207
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=216
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=223
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https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=229
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=231


 
 

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-հունիս ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-հուլիս ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-օգոստոս ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2021թ.
հունվար-նոյեմբեր ամիսներին

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 
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ՀՀ պետական բյուջե 
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Ամփոփ վերլուծություն Հայաստանի
Հանրապետության 2022 թվականի
պետական բյուջեի վերաբերյալ

2021 թվականի առաջին եռամսյակում
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ

2021 թվականի առաջին կիսամյակում
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ

2021թ. առաջին ինն ամիսների
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ

ՀՀ պետական բյուջե 
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Եր�անի բյուջե

 

Տեղեկանք Եր�ան քաղաքի 2020թ.
բյուջեի կատարման վերաբերյալ

Ամփոփ վերլուծություն 2022թ.
Եր�անի բյուջեի վերաբերյալ
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Հետազոտական ուղղությունների կողմից կատարված հրապարակումները հասանելի են՝
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Ամարասի վանական համալիրի վերականգնման աշխատանքների փուլային բաժանումը 
կատարվել է՝ հաշվի առնելով վերականգնման աշխատանքների հրատապությունը 	 կառույցների 
վերականգնման տեխնոլոգիական հերթականությունը:

Ամարասի վանական համալիրի վերականգնում



Առաջին փուլում արդեն ավարտվել են 3-րդ ծավալի (ձիանոցի) 
վերականգնման աշխատանքները: Տանիքածածկի հիմնական 
ջրամեկուսիչ շերտերը իրականացվել են, 	  կառույցը 
պաշտպանվել է արտաքին ջրերի վնասակար 
ազդեցություններից: 

Ամարասի վանական համալիրի վերականգնում

1-ին
փուլ

2-րդ
փուլ

Այժմ ավարտին են մոտենում երկրորդ փուլի 
աշխատանքները, որը ներառում է 1-ին, 2-րդ, 5-րդ ծավալների 
վերականգնման աշխատանքները 	 ջրագծերի մասնակի 
իրականացումը: Երկրորդ փուլում արդեն իրականացված են 
1-ին 	 2-րդ ծավալների  վերականգնման աշխատանքները, 
ողջ համալիրի տանիքի ջրամեկուսացումը 	 արհեստական 
խոտածածկի շերտը՝ ողջ տանիքի մակերեսով: 
Իրականացված են փոսորակներ ջրագծի 	 կոյուղու 
խողովակների ու դիտահորերի համար: Փուլի վերջնական 
ավարտը նախատեսվում է 2022 թվականի ապրիլին:



3-րդ
փուլ

Երրորդ փուլում նախատեսված է իրականացնել 4-րդ 	 6-րդ 
ծավալների վերականգնման աշխատանքները, դռների 	 
պատուհանների տեղադրումը  	 տարածքի քարե սալարկը:

4-րդ
փուլ

Զուգահեռ մշակվել է նա	 համալիրի օգտագործման 
նախագիծը՝ Արցախի թեմի հոգ	որ առաջնորդի առաջարկած 
ծրագրին համապատասխան: Հատակագիծը 	 սենքերի 
օգտագործման հայեցակարգը համաձայնեցվել է թեմի 
առաջնորդի հետ:  Այն իր մեջ ներառում է նա	 համալիրի 
կահավորումը:

Ամարասի վանական համալիրի վերականգնում







«Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից» 
խորագրով միջոցառում
Միջոցառումներին զեկույցներ է ներկայացրել գերմանացի հեղինակավոր պրոֆեսոր 
Օտտո Լուխտերհանդտը։

Միջազգային համագործակցություն
«Լույս» հիմադրամը շարունակել է համագործակցել իր
հայաստանյան � միջազգային գործընկերների հետ։ 
«Լույս» հիմնադրամի 	 «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամի համատեղ ջանքերով հաշվետու
տարվա ընթացքում իրականացվել են հետ	յալ ծրագրերը՝



«Սահմանադրական բարեփոխումներ. արդյոք կա՞ անհրաժեշտություն» 
խորագրով միջոցառում

Միջազգային համագործակցություն



Սահմանադրական իրավունքով հետաքրքրված ուսանողների համար 
«Հիմնական իրավունքների ընդհանուր ուսմունք» թեմայով աշնանային դպրոց

Միջազգային համագործակցություն



Հաշվետու տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից
աջակցություն է ցուցաբերվել մի շարք մշակութային,
գիտական, կրթական կազմակերպությունների։

«Լույսի» հովանավորությամբ «Newmag»-ը 
հրատարակել է աշխարհահռչակ Նիլ 
Ֆերգյուսոնի հայտնի գիրքը՝ «Հրապարակն ու 
աշտարակը. ցանցերն ու իշխանությունը 
մասոններից մինչ� Ֆեյսբուք»։


