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Ինքնավնասում կատարած ազատազրկված անձանց հետ կատարվող աշխատանքների 

առանձնահատկությունները 

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում 

հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների 

խմբի (այսուհետ՝ Խումբ) հոգեբանները ուսումնասիրել են քրեակատարողական 

հիմնարկներում ինքնավնասման դեպքերն ու ազատազրկված անձանց հետ այդ 

ուղղությամբ տարվող մասնագիտական աշխատանքները: 

 

Այս նպատակով դեռևս 2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն է ուղարկվել թիվ 19-64 գրությունը՝ պարզելու 

ինքնավնասման դեպքերի քանակը, սոցիալական, հոգեբանական և իրավական 

աշխատանքների բաժնի (այսուհետ՝ ՍՀԻԱ բաժին) աշխատակիցների քանակը, 

ինքնավնասում կատարած անձանց հետ տարվող աշխատանքների 

առանձնահատկությունները, ինքնավնասման հնարավոր դրդապատճառները: 

 

Հետազոտության համար ընտրվել են երկու քրեակատարողական հիմնարկ՝ 

«Արմավիր» և «Նուբարաշեն», քանի որ, ըստ վիճակագրության, ինքնավնասման 

դեպքերն առավել հաճախ գրանցվում են վերը նշված հիմնարկներում։ Հոգեբանների 

կողմից կազմակերպվել են 1-ական այցեր նշված հիմնարկներ։ 

 

Հետազոտության մեթոդաբանություն, նկարագրություն և իրականացում  

 

Հետազոտությունն իրականացվել է «Նուբարաշեն» և «Արմավիր» ՔԿՀ-ներում 

սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի 

աշխատակիցների հետ։ Ինքնավնասում կատարած անձանց հետ առանձին 

հարցազրույցներ այս փուլում դեռևս չեն իրականացվել: 

Հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ մեթոդներով՝ դիտում, նախօրոք 

մշակված հարցաշարով հարցազրույց, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և 

ստացված տեղեկությունների համադրում։ 

Ուսումնասիրվել է «Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հետ 

սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ իրականացնող 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության կարգը հաստատելու և ՀՀ 



արդարադատության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 44-ն հրամանն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 2016 

թվականի հուլիսի 13-ի թիվ թիվ 279-Ն հրամանը։ 

 

Իրավիճակը ինքնավնասումների և ինքնավնասման դեպքերի հետ տարվող 

աշխատանքների շուրջ «Արմավիր» և «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ներում  

 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ արդարադատության նախարարի թիվ 279-Ն հրամանով 

կարգավորվում են նաև ինքնավնասման դեպքերի հետ տարվող աշխատանքները, 

ըստ որի՝ կալանավորված անձինք և դատապարտյալները հաշվառման են վերցվում 

որպես բացասական հակում ունեցող, եթե նրանց մոտ առկա է փախուստի, 

ինքնավնասման, ալկոհոլի, թմրամիջոցների, ագրեսիվության և կոնֆլիկտայնության, 

ինչպես նաև հանցածին դիրքորոշումների հակումներից մեկը:  

Ըստ վերը նշված փաստաթղթի՝ որպես ինքնավնասման հակում ունեցող 

հաշվառելու հիմք են հանդիսանում՝ 

ա.մեկ տարվա ընթացքում երկու և ավելի ինքնավնասման փորձի կամ փաստի 

վերաբերյալ գրառումները անձնական գործում, 

բ. հոգեբանական եզրակացությունը:  

Այսինքն, ըստ նշված փաստաթղթի, երկու և ավելի ինքնավնասման փորձ 

(հարկ է նշել նաև, որ փաստաթղթում չի սահմանվում ինքնավնասման փորձ 

եզրույթը, այսինքն ինչը կարելի է համարել ինքնավնասման փորձ) կատարած անձը 

հաշվառման է վերցվում որպես բացասական հակում ունեցող, ինչն ի սկզբանե 

ազդեցություն կարող է ունենալ հոգեբան-այցելու, սոցիալական աշխատող-շահառու 

հարաբերությունների վրա։ Այս պարագայում ինքնավնասում կատարած անձը 

կարող է խուսափել պատմել ինքնավնասման այլ փորձերի, մտքերի, դրա հետ 

կապված ներաձնային խնդիրների մասին, ինչն իր հերթին բարդացնում է ոչ միայն 

աջակցության տրամադրման գործընթացը, այլ նաև ինքնավնասում կատարելու 

դրդապատճառն ու կանխարգելման այլ գործողությունները բացահայտելու և 

կազմակերպելու գործընթացը։ 

Ըստ ՍՀԻԱ բաժնի աշխատակիցների հայտնած տեղեկությունների՝ 

ինքնավնասումների հիմնական դրդապատճառներն են՝ 

ա. քրեական գործի և դրա հետ կապված խնդիրներ, 

բ. տեղափոխվելու և տեղաբաշխման հետ կապված խնդիրներ, 

գ. ցուցադրական վարք, 

դ. շանտաժ, 



ե. հոգեկան առողջության խնդիրները և օրգանական խանգարումներ, 

զ. թմրանյութերից կախվածություններ, 

է. անձնական, հոգեբանական կամ ընտանեկան խնդիրներ։  

Ստացվում է, որ հոգեկան առողջության կամ ներանձնային, հոգեբանական 

խնդիրներ ունեցող կալանավորված անձանց/դատապարտյալների պարագայում, երբ 

ինքնավնասումը ներանձնային խնդիրների լուծման միջոց և կրկնվող վարքի 

դրսևորում կարող է լինել, դառնում է բացասական հակում ունենալու հաշվառման 

հիմք: Հարկ է նշել նաև, որ հաշվառման հետևանքով ավելի դժվար է դուրս բերել 

ինքնավնասման հետագա փորձերի ռիսկայնությունը և ինքնասպանության ռիսկի 

առկայությունը այս կամ այն ինքնավնասման փորձի դեպքում, ինչն էլ իր հերթին 

բարդացնում է մասնագիտական աջակցության տրամադրման գործընթացը: 

Այցելություն կատարելու պահին «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում պահվում էր 349, 

«Արմավիր» ՔԿՀ-ում՝ 711 անձ: Ըստ այդմ, ՍՀԻԱ բաժնում աշխատանքային 

ծանրաբեռնվածության խնդիրը ակնհայտ է դառնում քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող ազատազրկված անձանց և մասնագիտական հաստիքների 

թվային հարաբերակցության արդյունքում: 

Երկու հիմնարկներն էլ ունեն հետևյալ հաստիքները՝ 3-ական հոգեբանի և 1-

ական սոցիալական աշխատողի, ինչպես նաև հոգեբույժի՝ ոչ լրիվ հաստիքով: 

Ստացվում է, որ միջինում ՍՀԻԱ բաժնի հոգեբանը կարող է 150 և ավել 

ազատազրկվածների հետ աշխատել, ինչը ոչ միայն հակասում է մասնագիտական 

էթիկային, այլ նաև անհնար է: 

Բացի այդ, ազատազրկված անձանց հետ տարվող աշխատանքին զուգահեռ 

իրականացվում է թղթաբանության հետ կապված ծավալուն աշխատանք, որը հստակ 

ժամանակային սահմանափակումներ ունենալու պատճառով դիտարկվում է 

հրատապ և շահառուների/այցելուների հետ տարվող աշխատանքը փաստացի 

երկրորդվում է դրան: 

Ազատազրկվածների շրջանում շատ են նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցողները, և այդ ծառայության պահանջարկը ավելի մեծ է, քան իրականում 

տրամադրման հնարավորությունը հոգեբույժի ոչ լրիվ հաստիք ունենալու 

պարագայում։ 

Հարկ է նշել, որ քրեակատարողական հիմնարկներում օտարերկրացիների 

հետ մասնագիտական աշխատանքի կազմակերպումը իրականացվում է ոչ թե 

թարգմանչի մասնակցությամբ, այլ հիմնարկում այդ լեզուն տիրապետող մեկ այլ 

կալանավորված անձի/դատապարտյալի օգնությամբ, ինչն իր հերթին ունի մի շարք 

էթիկական խնդիրներ։ 



Հետազոտության իրականացման ընթացքում պարզ է դարձել նաև, որ 

քրեակատարողական հիմնարկների հոգեբանները և սոցիալական աշխատողը 

հիմնարկի նախաձեռնությամբ մոտ երկու և ավել տարի չեն անցել համապատասխան 

նեղ մասնագիտական վերապատրաստումներ ազատազրկված անձանց հետ 

աշխատանք իրականացնելու համար։ Դիտարկումները ցույց տվեցին նաև, որ ՍՀԻԱ 

բաժնի հոգեբաններն ու սոցիալական աշխատողը չեն ստացել համապատասխան 

նեղ մասնագիտական հմտություններ ինքնավնասումներ կատարած անձանց հետ 

հոգեթերապևտիկ և կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնելու համար։ 

Քրեակատարողական հիմնարկների հոգեբանների և սոցիալական 

աշխատողների աշխատանքը ռիսկային է և ծանր՝ հաշվի առնելով թիրախային խմբի 

առանձնահատկությունները, աշխատանքի կազմակերպման պայմանները, 

հետևաբար մեծ է հավանականությունը, որ մասնագետները կարող են 

մասնագիտական այրում ունենալ։ Հոգեբան մասնագետների հետ զրույցի ընթացքում 

որոշ մասնագետներ նշում էին հոգնածության և սպառվածության, անքնության, 

աշխատանքի անարդյունավետության մասին, որոնք կարող են դիտվել որպես 

մասնագիտական այրման ցուցանիշներ:  

Հարկ է նշել, որ ըստ մասնագիտական գրականության՝ այրմանը կարող են 

նպաստել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են սեփական մասնագիտական 

պահանջների անորոշությունը և չսահմանված լինելը, աշխատանքի մեջ 

ինքնաիրացված չլինելը, քրեակատարողական հիմնարկների (աշխատավայրի) ոչ 

հարմարեցվածությունը մասնագիտական աշխատանք կազմակերպելուն և 

իրականացնելուն, դրա հետևանքով՝ սուպերվիզիաների բացակայությունը, 

ազատազրկված անձանց հետ իրականացվող աշխատանքի բարդ ու վտանգավոր 

լինելը և մի շարք այլ հանգամանքներ։ 

Քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեբանական աշխատանքները 

պատշաճ իրականացնելու համար շատ կարևոր է այն հանգամանքը, թե ինչպես է 

հոգեբանի դերը ընկալվում կալանավորված անձի/դատապարտյալի կողմից։ 

Աշխատանքները պատշաճ իրականացնելու համար հոգեբանը պետք է ընկալվի 

որպես մասնագետ, ով հմտորեն տիրապետում է իր աշխատանքին, հետևում է 

հոգեբանի էթիկայի նորմերին, մասնավորապես գաղտնապահության սկզբունքին, 

անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է հոգեթերապևտիկ խորհրդատվական 

աշխատանքներ կամ խորքային հոգեթերապիա, քրեակատարողական հիմնարկի իր 

հոգեբան կոլեգաների կամ այլ բաժինների մասնագետների հետ չի քննարկում 

կալանավորված անձի/դատապարտյալի մասին որևէ տեղեկություն, որը ստացվել է 

իր և կալանավորված անձի/դատապարտյալի համատեղ աշխատանքի ընթացքում, 



բացառությամբ այնպիսի դեպքերի, երբ կալանավորված անձի/դատապարտյալի կամ 

որևէ այլ անձի կյանքին սպառնացող վտանգ է առկա կամ միայն կալանավորված 

անձի/դատապարտյալի տեղեկությամբ։ 

Սակայն դիտարկումները ցույց տվեցին, որ հոգեբանի դերի ընկալման հետ մի 

շարք խոչընդոտներ կան: Հոգեբանի դերի ընկալմանը կարող են խոչընդոտել 

այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ հոգեբանների վրա հաճախ դրվող 

այնպիսի պարտականություններ, որոնք հոգեբանական աշխատանքի հետ որևէ 

առնչություն չունեն: Օրինակ՝ հոգեբանին կարող է հանձնարարվել կալանավորված 

անձին/դատապարտյալին քրեակատարողական հիմնարկի ու նրա ներքին 

կանոնակարգին ծանոթացնել, աջակցել այս կամ այն դիմումը գրելու հարցում և այլն: 

ՍՀԻԱ բաժնի աշխատակիցները նշում են, որ հենց դերերի շփոթումն ու 

քրեակատարողական հիմնարկի ենթամշակույթի առանձնահատկությունների, 

երբեմն նաև հոգեբան-այցելու հարաբերությունների վերաբերյալ առկա 

կարծրատիպային պատկերացումների պատճառով է, որ կալանավորված 

անձանց/դատապարտյալների հետ աշխատանքը չի ստացվում։ Օրինակ, երբ 

հոգեբանը դատապարտյալին առաջարկում է միասին աշխատել խցից դուրս, վերջինս 

կարող է հրաժարվել՝ պատճառաբանելով, որ խցակիցները կարող են մտածել, թե 

ինքը մատնիչ է, ինչի պատճառով կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ իր և 

խցակիցների միջև։ 

 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

1.Ապահովել ՍՀԻԱ բաժնի աշխատակիցների հոգեբանական և ֆիզիկական 

բարեկեցությունը: Բարելավել աշխատանքային ֆիզիկական պայմանները, օրինակ՝ 

ստեղծել ընդմիջում ունենալու համար հարմարեցված պայմաններ և 

հնարավորություններ: Հաճախակի կազմակերպել նեղ մասնագիտական 

վերապատրաստումներ: Դրանց իրականացման համար հաշվի առնել նաև 

մասնագետների կողմից առանձնացված հիմնախնդիրներն ու առաջարկները: 

Մասնագիտական այրումից խուսափելու համար սուպերվիզիոն հանդիպումներ 

կազմակերպել թե՛ ըստ մասնագետի պահանջի և թե՛ ըստ ընթացակարգի: Վերանայել 

աշխատանքային երաշխիքները՝ առողջության ապահովագրություն, աշխատավարձ, 

աշխատաժամեր: 

2.Քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեթերապևտիկ աշխատանքները 

պատշաճ իրականացնելու համար բացակայում են հոգեբանին անհրաժեշտ 

պայմանները, որոնք նպաստում են հոգեբանի ու այցելուի միջև փոխվստահելի ու 

ապահով միջավայր ստեղծելուն։ Նման պայմաններից են հոգեբանի համար 



նախատեսված առանձնասենյակը, որտեղ հոգեբանը կարող է իրականացնել 

հոգեթերապևտիկ աշխատանքները: Սենյակը պետք է կահավորված լինի 

անհրաժեշտ գույքով, գտնվի անաղմուկ վայրում, ապահով լինի և միևնոււյն 

ժամանակ սահմանափակի կողմնակի անձանց մուտքը և ելքը: 

3.Ապահովել մասնագիտական աշխատանքի կատարման պայմանները՝ 

հենվելով միջազագային փորձի վրա, և մշակել համապատասխան ընթացակարգ՝ 

հենվելով մասնագիտական էթիկայի և մասնգատիական գործունեության 

առանձնահատկությունների վրա: Կազմակերպել թղթաբանությունը, կատարել 

այցելուների/շահառուների ընդունման թիվային սահմանափակումներ, հստակ 

սահմանել մասնագետի պարտականությունները և գործողությունները՝ հենվելով 

մասնագիտական էթիկայի վրա: Օրինակ, բացառել հոգեբանի՝ դրական կամ 

բացասական եզրակացություն տալը: Հոգեբանը կարող է տալ մասնագիտական 

կարծիք՝ հենվելով միմիայն մասնագիտական էթիկայի և հնարավորությունների վրա: 

Սահմանել հոգեբանի դերը քրեակատորողական հիմնարկում և ընթացակարգային 

հստակ նկարագրություն տալ, թե որ դեպքում հոգեբանը կարող է գնալ խուց, որ 

դեպքում՝ սոցիալական աշխատողը: Հոգեբանի պարագայում շեշտը դնել 

ճգնաժամային միջամտության վրա:  

4.Առանձնացնել ինքնավնասում կատարած անձանց վիճակագրական 

տվյալները: Օրինակ, առանձնացնել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ սոցիալ-

դեմոգրաֆիկ գործոններ (տարիք, էթնիկ պատկանելիություն, կրթական մակարդակ, 

ամուսնական կարգավիճակ, ապրելու վայրի պայմաններ մինչ դատապարտվելը), 

կալանքի հետ կապված գործոնները (ազատազրկվելուց հետո սկզբնական շրջանը 

ավելի բարձր ռիսկայնություն ունի ինքնավնասումների համար), հոգեբանա-

հոգեբուժական գործոններ, ինքնավնասման հետևանքով առաջացած ֆիզիկական 

հետևանքներ և այլն, որոնք էլ իրենց հերթին հնարավորություն կտան առանձնացնել 

ինքնավնասման ռիսկային գործոնները և ունենալ ինքնավնասման հետ աշխատանքի 

հստակ մշակված ռազմավարություն բազամամասնագիտական թիմի կողմից: 

Իրականացնել ինքնավնասում կատարած անձանց ռիսկի գնահատման գործիքների 

ադապտացում և մշակում, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա առանձնացնել 

ինքնավնասման դրդապատճառները, նպաստող գործոններն ու դրսևորման 

առանձնահատկությունները: 
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Z2 urp4rupurrlunnntfdJub Lurluurpurn
uluFnh flnlurnuli trur4urulurtrlrh

2urpqhfr qu:pnh trut4urulurh,

Uhhprudt2rn nrumtfiluufrpnr-plntl.rtrhp lulnurphlm hrurlurp |uhqpnui hLp inpu-nfu:qpt1 htrnLlul

urhrlh\nrp1mtrhhpp.

l. 22 UL uLnrprupur2th,, "Updunllrp' €kZ-hhpnr-d putrfr tuhd \ur, nr{ llurtnruphl L frhphulfrurunr-rf
h ptr4hurhmp lulnurulupu1urttrbnh p.lh purhfr- urn\nutr ttr \urqrlnuf ftrptrulfrurunul \u.rurtupurb
rutr&irtrB: f'Llqfrufr" ru2luunniuhphtp hL \urururprltl ungfurl-hnqhpurhur\urh purdhfr

ru2fuururur\frghtntt \nqilhg frhphur{rurumLi \uururpurb urLLd.utrg hhur' }rhBurlrrfluumrf

\unmuptlmg urnur2 h hhurn (frpru\urtrugr{ulb ur2}uulnurtrphhp, qpurnnr-rltrhp, ptuururr.{npnull-rtp

tr urlfr): tuh4pmrl ttrp tnltr urpunlur4ptl h2r{u:E urli&tuhg hhrn frpur\ruhurgr{nr1,ftpur\uhug{ub
hnqtpurhur\urh ru2luurnurhpbhpfr hlnrphpl:

2. L2tp frtrptrur{luunuf \runu:prub uh&urhg rniupfrpulfrb }urlfhnn, qruindur2ur$1, qurLnffu \pt1m
nhdlnlp, pptulrutr ophtruqpfr n"p hn4rlurbml hh 4rur.nurqurpun{urb nr- h pp htr ft.rptrulfrurunul
l1u:ururphl qunnpfr \prlutr ptrpurgpnul:

3. L2h1 22 UL "LmFurpui2hh,, "Upilrutllrp" €rrZ-htpnul ungfrurlur\u.rtr, hnqhpuhur\urh h

frpullur\urh ur2|uurr.nurt.rphhpfr purdhlr ur2|uruurur\frghhpfr purhu\p pur-n rftuuhurqfu.nnrplnttrtrhplr,

u-r14 prlnr-rf hnqhpurhhhpfr h hnqhpnr-ldhtpfr qurpurqurlnr-rf urpunlurpqtl ul{tfr tfrutrpurLiuruh

rnhrlh\nrplnr-h, pt ;nr-purpuh;nrp €QZ-nuI purtifr" hnqtpurh L hnqhpnt3d \ur:
4. I.h2qh"u L pphur\urururpn4ru\urh hfrtlhurp\ir rlurutruqhurhhpfr \nqrifrg npn2rlnul unlurl

lulnurulurnuJu$ nfru\urlfrh qnurmrl qrnh{Lp' hlrfrrlh"tt" nfru\f qnpEnhhhp th urnutrdtru.rg{urb,

hph qnlmplnrh ntLttr \nh\phLn rlhpn4fr\utrhp ru14 hurhqrur.ftul-rpp npn2hlnr hullurp, ]utr4pnul
ttrp urpunlur4phl hurh url4 ritpn4|r\ruhhpp h frh2qt"u hh npn2r{nrLf }rhphru{l.r urunttf \urururpurb
ullldruhg fugtpmrl lntlurpur2|umrlp' f"trl qnpbnLhhpnLl tr u\qpnthpbhpnr{:

5. Znqhpruhhhptr \"n.ltrg htt:qh"tt" urluurnpn2fr2, \rubfurupqtfr2 Lltpn4|r\uhhp hh frpur\urbrugrlnttt

frtrphur{trurunrrJp \urhluhpr- \uli frbphuLfruunuJ \ulnu:purb urtr&ruhg hhrn ur2fuulnurtrpnul l:

hnqhpuihtrtpf \nrllfrg hh2qtrufr" rlp4ruquLndrunbhp htr urnruh&trurgrlnr- frliphunfrurunul \rurl
l1p\hur\fr frhpbul{rurunul \unnurptub urh&u:hg hurr.iurp:

.lurp4urlrurlrg rlrur\ntqlr 8, 112 uhtrlurll, bphurh,22 c 2hn.' +37498 606 393 r h1.{tnuut
prisonarmenia@gmail.com r 9ur1p www.prng.am



6. Qh4hurtrnr-p urnrlu:rip ht fqh"lt- rlfr2ngunnrrJhtp htr d.tntiurp\rlmrl Unglru:1ur\urfu, hnghpuhur\urh
L fpu{u\uL ur2}uuruluhptrhpfr prudtrfr ur2fuunnur\frghhpfr \"q,Itrg (ungfrurlur\urh,
hnqhputrulltuL, frpu:r{u:\iutr) :

7. Un\Lu" h rurgnp hurfu\frhnuf frirphulfrtuumrl \ulnurpurb rutr&urtrg rlmn ilurhtlrutr hpml 4hqphplr
l r n l r r r " n '  ̂ ' . '  l ' .

8. Zhurprur].n p L Luprynp urnurhg rutrd,trur\urh urt[rulLhpfr qurrl.nh]rntplnr-trp ]uru]uurhlnt
ur2|uurr.ntutrpfr urhhurulu\u:h qprhhtpfr lp\hopfrtrur\hhplr urpunlur4pnr-rJ:

Un\urlnrp;ruh 4tqpnnl |uh4pnul hhp urpurlurrphl hruh trurfulfrhnLrl irtrptiulfrurunulhhp
\ulmupurb urh&urhg hhrn r{hpur\urhghn4urllurh ru2}ururnrutrpbhpfr hur2nrl{rub lhqptnn h \rurnurpr{urE
uruLurqllnur\rutr ur2|uruururhpfr h\urpurqpntplnr-Lp:

hupqutryntl'

'$ unpalt hpft lu ttplt h ulu ut q ut h Zururllrll Zurpmplnt\urh



<U3UUSUIIh <Uf,FU'nbSnl.ft}3Uf, Un'[UnUnUSn].ft}3Uf, LUtuUnUf'nhGgnFf-,
qLtuU{nF eUnsnl.fltlnh SbrLUqUL
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<< un.lufiu.IusnFft}3urJ uutuuFunnhG3uL
Pnbuqusunnrl.uqurJ <hur'unqLbf'nFu

b4 uunuh'LLbFnFu <uuuFuququr,
4bnu<uqnrtnhG3nhrJ hnuquLusl'n.I

<uuunuququL +hsnn+r,bnh tuupF Lutuuqu<
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(urpqbflr' ur]r!frt (upnrplnrtlut,

h qurunurufuutr Obn' 2019

un+ufruquLnnLplurtr tr u[u urpurpnLpln Ltr

LbpQurlugLnLd bLp ppburlumupnqrulutr

urtrdurLg {bptupbplul

pt{u!utrfr hnllLnbdpbp[ 21-htr

huugbruqp{u& p[{ 19-6a qpnLplurb' lfrg

hf ft uplLbpnLd fLpUurL{LurunLd !Lur"nurpurb

urp4urpur4umnLplrutr ttur[uupurpnLplurtr

ppbul!urLnupnrlu!uL 6urnLulnLplutr qnrtlhs urpudu4p{urd unbqbllu.rtrpl:
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Lunbq luaun3urJ
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Sbqb\uttB

'!fr rnnp qur Qurtr furtpfr trur fuuquhfr 21.1 0.201 9p-ft p[{ 1 9-64 qpnrplutlp
quhurtrgr{urd mb4b\urrn{nrpluttt t{bputpbplul

1-hb \bmh {bputpbplttt l

<< UL < Updu{frp, Bnbu q uruulnnrltullutr hlrtllLup\nLd frtrpl uL[Lu un LrI [ lLuLnupbl
45 Lutrd lu.rLl prphLrlnLp pulrurlluQuqdl 6.2%-g

<< UL olunLprupuu2b!o ppblumurpnrlulLul hlrd!up!nLd frLptrLut[tLuunLd I

!umupbl 31 Lutrd \Lud ptr4huLnLp pLuLLu!u!uqtll 5"4%-g:

Fnlnp \Lulurhutlnp{ub utrduLg h 4uinuLqwpulu.rltrbpfr hbur /ujry p{nul buh

hLu.rpurLinp frlrpLLu{truunrd llurLnupnr/ U(hU plnqpfr u:2fuumuLpl.rbpS utlu{nLd btr

Lu:[uLur!u;! r.hn{1g /qurpr.rLLnfrbfrg/: SupL{nLrl bb funphpquLnLluluL ur2fuuLnoLpltbp

dl.ruL{npblni huLILup npn2Lu!fr 4frppnpn2nLLILbp nL1ry{u6 ultuut[dp !pb1nL
qLuldLrLLbpfrL hLupdLuprltulp: Stubl.1uguld frtrpLu{trtuudurl, 4bqph !Luqur\gnLp3udp
lluLnurpLlnLd I ujbhurLnu!utr ptr4nLtrblnLpjnLb' lrhpLurLlLu:uLILuL u1u:r-n6runlbpir tr

4p4uqulndunLbpfr qLupqblnL [r prugwhrulmblnL nLrlrynLplLudp: SwpL{nLd btr

hu-rLluqulLnu.rufur.uL pu.rguLnpuLQuutr h funphp4tuLn{urlLutr u2fuuLrtttbpltbp' 4pttr\utr
qfrpBnpn2nrd!bp[, upuLh ilLnubblLrLllbpqfr, 1ut{uurbuur!ub qiuu!bptugntdLbpft

6hur{npdutr, qp4r-uqu.rLn6untrbplr {bphuLrlurl.:, 4prutrg qfrrnLu\gL{u:6 SLIpntrtluL tr

lbqnpu.rgrl.uL, LbpBfl.r llntr$fr\ufr pruguhujmdu.r! h {bputgtiLutt, hnLqu,tlult'

utrlu4nLli, urlhulqfruur hnqb{lr6ullLbplr rJbqdurgtJu.rL, uqbQ{uiLn {rupputlfl dhbp}t

d2ur tldutt nLrlqnrplur LIp:

2-prI \buh t{bptupbpltul

2-p4 lbunL{ ultuhtulgt{u6 rrbqbltrtn{nLp.lul duunt{ htu2tlu.rnnLrl 1f ftpu"tlultug{nuI'
nLuLnfr urbqb! urntlnLplntL LnpudLu rypb1 hlup tr L{n p th:

3-p4 lbmfr {bpupbplu:1

<< UL <UprlLur"[frpr, ^PV hlrdtrurplllr U(bU pudtrnrrJ u"rnlul hruumfrpbbpl' 3

hnqbputr, 1 frpLuL{urpurl, 1 ungfrrulur\u.rtr u2[uulmnq, 3 q(lult{np rluutrLuqbur, 3

urnlutunun LILIulu;qbm h pudLft ulbm:
(( U1-, ul,nLpr-upr"u2bLl P! hfrdbuplfr U(hU pu'rdLnLrl unLlu huumfplbpp' 3

hnqhpurtr, 1 lrpurL{uptuiL, 1 ungfrulLu!uL ur2fuur.rurnrl, 2 qfuu.r{np du:utrurqbm, 3

unLugurLnun rILuuLu.rqbr tr pudLfr qbm:
(nqbpnLldfr hLuuur[BLbpfr r[bptupbplLul rnbqbluLnLlnLplnLbp lurnnrL h

mpLutlu.r4pbl u€pbtu!LuLnupnrlLullurtr pd2!np.;Lu! llbLwnp!, rll-lU9-p:



/

4-n+, 5-Fry b 6-prp lbmbpfr r{bptupbp.yurl

hliptrLur{|rr.Lrurlurlr !urrI u.r11 purgr-uuu.r!LuL hu!nLdbbpfr, uppbuurlfr! hnqb{116u!Lbplr,

uuhrlu:LLulfr! {f6ru!Lbp[, hnqbQurb hfrL{uUrynLplLuLr !ufuurtr2tutrlbplr qbqpnrLl

uLrlf guqbu qb!nLg{nLLI t hlrLitrupllI qb!Lu{urpnLplu:!p, ubhpLudb2unLplLuL

4bqpnLd Lbpl1ur.1u.rg{nLtl I hurrluqtuLnulufuLu! qbllnLguqfrp, tlurrup{nLLl I L2nLd

urlhr-umul.4LrL puptnnLrl: S{Lu1 !urlurttLu{np{Ln6 r.uldfr! llLud rtruLnuqLuptnju:frlt

pLugLuurpLlnLd bti frLptrLur{bruuLlull frpurlLupu.rluQutr hbLntrulplbpp, $npd h uprlnrd

purgLlhr-u1mb1 ujrl u-rpurpp[L rlqnq rlp4uuqr"uLn6u;nLbpp l-i {bpugbbl ryputrp:

Uguururur\pr;hpp \Luqdu,r[bpq{nnl hb [ \rput\uirurg{nul bb ui\rhumu\1ur\.r
hnqbpuLulqtrl funphp4Llm{nLppuL brlu.rtriu!nL{: 9frpLln{nq tlbpnryLbplrg bL'

llbLuuqpu!uutr u{urltrbplr nLunLdLu;ufrpLIu.rL, qnnUgh, 4frmiluL, qtrtrrluL,

hupgiurlpnrLlLrbpf dbpn4Lbpp: flbumLur{npdLutr dbpn4p ulnurqulhLl :h hu:ZL{h nn!b1nLl

hId?:Lup11[ uqbghght]urL, llupurlLu{np{Lr-r6 uL6f 11u.rd 4umLuqupmlu.rfr uLhp.

updbpLulfr! !nqdLnpn2nLLILbpp tr hLurlullLupqp, 6tru.rLlnpL{Lrb 4lrppnpn2null.rbpp h

hu.rtlnqrlnLlpLbnn, hnur4urghuru:L1gnLplnLL1, !ppurllu.rL tr d2urlnLpu4frl tlurlu.rpryLu!p,

d[2u{uL1pp ir bLpud2ur!nL1pp: ulbpnhir2ul ulpLir!urlrQ tr2ubuLlnLplnLtr nLLbgnrg

dbpnlbbpI tr dbpn4lrllutrbpfr lllrpiuntlutr pLpLugpnLrl nL2r"urlpnrplnrL [ 4u;pdL{nLtl

QiulutruLlnp{ub u.r!6Lu!g !ud rlLuuru.rqurpurlLultrbpfr hfrLltrur!u.rtr urr.fuu:frbpfr!'

qpnplbrlf hLurlnp4du.rlp, pnqnph quum6urntrbpfr LlLrpuqprfuulp, L{r.unph

u.rnuulb!urhurLn!nLplnrLLrbpf!, !ntr!pbm hurpglrL Lnpt{urb qu..rtnuufuurbfL, uuLlu.r6

funupbpfb, 2b2rru4pnrplnLltrbplrL, Luiuu4r-uunLplnrLLbpfr 2upu4pLILrtrp,

QbLuuqpLu!Lutr h ungfru.rlu!ur! LnLlrulbbpfrL, ppbu!wL ur{ullbpfrtr l!urLnu:pu6

hulgLuqnpbnLplu.rtrp l, hn {bpupbprlnLlpfrtr !Luurr"upLu6 hru!guqnpdnLpluibsi,

pd2!ru!Lul.r Ln{uLlLbpfrl /unnrpu!r-uL r{116u.r![L/, hnqbpLul.rur!utr n{ultrbpirtr

/fuunlt{Lu6pfl.r , pLuLt{npnLplu.rtrp, trbpllur hnqbL{lr6u!}rtr, Lutr6fr nu1{u6nLplLrLg,

hnLqur!LltlLullrl LL fdugru!ulL qnp6gbpugLbpfrtr, u.r2fuu,rmnLLu!nLp1urtrg/, unurlbl

gulLnnL! urpuruhr-u1LnL{Lu6 npuQLbpftr, hnqht1LuLlr pnL{Luh4u!nLp1utrp I uj[r:

LrLrgnrlu{npL{ub urLdu.rLg Q*,1 4u.rLnLuqu1.rurlupbpfr nnhh nfrullLullrtr qnmnrd

qurlL{bp npn2urpQLlnLd h Ip iuldlulfrli r-unuLdbulhu.rurlnLplnLLrLbpnL{ tr Llu.tppru1fiLr

4puhnpnultrbpn{: 9plLtr!lr [LpLuiltrLuunLd lu-rmu.rpblnL gtau6LrnLhpp



I

h[d!ulurlnLd' LlupqulfrL, hnqblul u.rllr_ulnLlnLplnLltr h, ppburlu.rtr qnn6h

hwtiquLluUpbbpp, pLtnutrbuQurtr fuurLpnLd mupr_udu.rllnLplnrLtrbpp ihu6urfu
quulLILrLLuLlnpLlLr& !urlulLuL{nprIuLIp r.r ruquunLuqp!durLIp/, tlnLpu.rlu.rl, lbtrgululprr
tr s[trutruu!uL u.rtrpur{upLrp r,[fr6u\p: (Lu6urfu irtrptru{LuunLdtrbp !uururpnLrl bL
prJpLut4nLpulfrLr tr pnrLurlfrtr !ufut{u6nLplnLtr nrLbgnri, ungIu1u.rqbu tutrptrpiLbfr

fudpbpnLLI ryu:uu.rtlcupqt{u6, LbpLutrdtrulfrtr tr dlrgubdbuLlfL futrrllrpbbp nLubgnq,

LbpBfrL tr rupurtrpftr {inLg[rllinlbp nLLbgnry, hnqb!url h[{ur!rynp1nLL nLlbgnrl,

urLpnLdbfr hfrLlu.rtrrynLplturJp murnuJulnq, ungfr'r[.uqbu oqnullup lu.rqbn lnrLbgnrl,
hruuupuQnLpjr-ub rlbg hn qhnpn t qbnn lqmlnry, tru.rfulllrlnrLl r,rLuppbp

hu:Lgiuqnp6nLqnLtrtrbpn{ qr.uLnuquptnLlar6, hLulgLrqnpb LgulpnLrl

[LpLu4putrnp{ur6 llulLuLtr{np{ur6 Lutrdl h 4ur.nuqLunmJun: (Lu6Lufu bfr

ftrplurltr*urlul nlbqpbpp, npnLp llrirLnurp{nLtI btr npn2urlfr n: opfrbLulu:tr

quhul2trbpnL{ npn2urlfr pnLdLILuL bpLrqpbpnLd nl4qnq{bl, opbtrpnL{ uuhrlulLlu.r6

l,1unqn{ tn{u:1 hfrdLupLl Lnbrlurgn[uL{bL /!urLI lmbqur}rnfur{b/, npn2{ur& pnLg

mbquqhnfuL{b1 /QurrJ lurbqLuqhnluqb/, 4urnulluLl LlruLn[iL !u,I pLtriurqurL

qnp6nnnLplnrLUbpfrtr trbp!u4u.rtrui /lLbp!urjutrur/, lpugnrglrl rnbuurllgnLp.;ulr

/bpQurpu.rLnh LlurI Llu.rp6Lumlr/ h r.u1p: uLdLu.rllr! urnu.rLdtru.rhuum!npjnLlLrbpfr h
L{urpprulfL 6trbplr afrlurlfr!ur.1fr udbtroplLu, LuLpL$urr"n nLunLr.llu.rufrpnLplnLLrLbpfr

dfr2ngnL{' rypLulg qurpqugrlL'up !u.l trL{uqdL,tr1 hburrrnqu.rlutr frubln{, dbnluprlrlnLd

btr hu.rtlu,lu.rinu.rufur.r.rli Lrqu.rLnuLlLulfr! urbhurLnuQuLr Str4nrLblnrplnLLbbp, npnlg
plpuugpnLd nLunLLIhu-ruirpL{nLLI I lltr4frpp, pLnpn2LinLrI h, hurlu.rLnbq plltupQr{nLd I
htru.rpLut{np lnLbnLLItrbpg tr ptrLnp{nLd b trLr.rlupLmpbflr lnL6nLdp: (irrjbLu!LuL LuluLnultr

I' uLqfrmu\gu!utr /btrpuqfruru!gu!utr/ nlnpurfrg urhriu{rnfub1 qfrrnurQgtrqLutr

nlnpm pLupLrlLu8 4prpuquu6u:nlbpp, qfrmurQgbl 4purtrp Lr L{bpululqUbg tuldp,

L{bpLuIrlu:umuu{npb; l"lLulpfr trqumu!!bp1, 2mqbt ni r"u4b!{ruLn ulunpn tr {updbgUbl
/unr{npbglbl upqlnrLu{burr ,{urnph, lbqnBuLgbbg dnmbgnLLMpg, npntrp drgnrd bL

[!plupr,ulpurlLIuL, oq.Lb1 dhur{npb1 hurlr4nLpdnr!-ullLulinrplnLtr inugfnLLul dnurbgnLdi,

nLrrinp4hl lrLptru6LuLu.rlduL L ubr]rLu!ut.r <bu>-ir frpu.rL;uti qrruhLurnLlu:trp, oqLbl
q[mLl!gb1 [p u.r!hurinurllLutrniplnLtrp tr uqurrnLplnrLp: 0pn2u11lr urp4lnLtrpbbplrg

hbrrn udpuqlrqbl h lLu3nLlrugtrbl u1ry trnp hu.rdnqLlnLlBtrbpp Lr uQqpnrlplbpp, npnLg

hu.runL h 4urpdbg Lnr[u1 !ullurtru.r{np{Lud urtrdp llLuLI ryururuqun&Ju.rn:



/,

i ht pLu:L{trurunLLI lurmuLpu6 u"rLdu.rl.rg hbrn [pulutrurgr{nLtl t lnqlfrLnfrr{-

Lluppu.rputru\ruLr pbpuqfrur: {bpgirLiru dlrgngn{ {bp btr hul{nLrl ti hu.rrpuhu.rp{nul

u1tr hnqbpuliullutr rppqurulurm6urntrbpp, npnlp qu.rur6urn btt ryupdbg

frltpLruLpu:udLuL: Urniug{ur6 urpqnLplbpp qu.rhqu.rlblnL h qLupqLuglrblnL huLILlp

t[bpgfLlbpiru hbin 2upnLburllL{b1 bL ul2fuumulplbpp' Lpurtrg

hbmupppptuuf pnrplnLLLbpfr tr ubdlrllfrtr u:nutrdLuhuLn!nLplnLbtrbpf

pu.rgu.rhu.rlurdu-rL h hurrlLuqurLnu.rufuutr qpurplulnLp,lwdp LuqulhnLlblnL nrrylniplrudp:

7-prl qbuh {bpurpbplul

2019p-lr gl;pLugpnLil [bpLu{LurunLd \umurpu& urL6u.rtrg qnrldlg rluhLlurtr rybqB ih

u.rp6utru.rqp{b1:

8111 lbufr {bpupbp;ur1

U2fuuurulrpLbpfr LuLhururu.r!ub qlurbtrbplr !pQLopfrbur!Lbpfr urpurrlu.r4pnrdp
hlu.rpurlnp th:

(up! blB hr.utlLupnLrl 12b1, np 2017p-frtr << Ul, <Uprlutlfrp> P9 hfrrltrtupLlnrd

qLuhr{b1 b dfgfL gnLgu.,rl;Lulfrtr p{nr{ 649 uquLnurqllt{ub uLd, npfrg frlrplurLlLuunrd I

lu:murpbl 78 u:trd, frLp tiu.rqdnid h ptr4hwtrnLp ptulrullu;lu;qrlfr 12%:

2018p-frL << UL <Updu.rt{fp> €tr hlrdLurplnLrl quh{b1 h rlhgh! gnLgulu:1frtr

p{n{ 5al u:qurmurqp!{ru6 uLd, npfrg lrlpLLurltrurunrd h llu.rrnLupbl 44 urbd, lrl2g

! uqdnLLI h p! ryh u:! nq pLub u.rllLu lLuqdfr B . 1 %:

2018p-fr ptrpurgpnLd hbqbpLu! duutrurqburLbnh \nrtrJhg pfrpurfuurlfrtr fundp h
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