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ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՆՈՐԱՅՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻՆ 
«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ» ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 
 Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 35-րդ կետի դրույթներով և հիմք ընդունելով Երևանի 

քաղաքապետի առաջարկությունը` 

 Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 

 1. Երևան քաղաքի 2803-րդ տարեդարձի և ծննդյան 80-ամյակի առթիվ, Երևան 

քաղաքի պարարվեստի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի և ունեցած 

հաջողությունների համար պարուսույց, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Նորայր Գուրգենի 

Մեհրաբյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ–ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ՆՈՐԱՅՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻՆ  «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ»  
ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ   

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Նորայր Գուրգենի Մեհրաբյանը ծնվել է 1941թ. հունվարի 4-ին, Երևանում: 

1948թ. ընդունվել է Երևանի պարարվեստի ուսումնարան, որից հետո 

աշխատանքի է անցել Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 

ակադեմիական թատրոնում՝ որպես մենապարող: 

1970թ. հրավիրվել է Լենինգրադի Խորեոգրաֆիկ մանրապատումների բալետային 

խումբ։ Երեք տարի հետո վերադարձել է  Երևան  և ստանձնել պարարվեստի 

ուսումնարանի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը։  

Այդ տարիներին ստեղծել է իր առաջինբեմադրությունները`Բիզեի «Պատանեկան   

սիմֆոնիան», Խաչատրյանի «Ռուսական պարը», Ավետիսյանի «Զարթոնք», Սակիլարու 

«Չոփչոփիկ» և այլն։  

1973-1983թթ. եղել է Երևանի պարարվեստի ուսումնարանի գեղարվեստական 

ղեկավարը՝ միաժամանակ աշխատելով որպես դասական պարի ուսուցիչ: 

1984-1986թթ. եղել է Երևանի օպերային թատրոնի բալետային խմբի 

գեղարվեստական ղեկավարը։ 1987թ. նրա նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Հայաստանի 

պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթը։ Կազմավորել է պարախմբեր և 

համույթներ Բեյրութի, Կիպրոսի, Հալեպի, Լոս Անջելեսի  հայ համայնքներում։ 

Հրավիրվել ու աշխատել է Համազգային «Անի» և Ֆրանսիայում «Երազ» պարախմբերի 

հետ։ Աշխատել է նաև Հայաստանի Պարի պետական անսամբլում։ 

1976թ. արժանացել է ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստի կոչմանը, 2006թ.՝ ՀՀ 

ժողովրդական արտիստի կոչմանը: Արժանացել է Մովսես Խորենացու մեդալի: 

Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով պարուսույց, ՀՀ ժողովրդական արտիստ 

Նորայր Մեհրաբյանի ներդրած նշանակալի ավանդը և ունեցած հաջողությունները 

Երևան քաղաքի պարարվեստի զարգացման գործում՝ առաջարկվում է Նորայր 

Գուրգենի Մեհրաբյանին շնորհել «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում և Երևան 

քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվում սույն որոշման նախագիծը։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ՆՈՐԱՅՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ» 
ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Նորայր Գուրգենի Մեհրաբյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 

շնորհելու մասին» Երևանի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ 

իրավական ակտերում լրացումներ և/կամ փոփոխություններ կատարելու 

անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 

 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ՆՈՐԱՅՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻ» 
ԿՈՉՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Նորայր Գուրգենի Մեհրաբյանին «Երևանի պատվավոր քաղաքացի» կոչում 

շնորհելու մասին» Երևանի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ 

Երևանի բյուջեում լրացումներ և/կամ փոփոխություններ կատարելու 

անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 
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