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Սույն գրքույկն արտացոլում է 2014թ. փետրվար ամսվա ընթացքում Ախթալա, Շամլուղ, Մեծ Այրում 
և Ճոճկան համայնքների համախմբում իրականացված Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրի 
արդյունքները: Արագ և մասնակցային եղանակով ստացված արդյունքները կարող են ուղեցույց հանդիսանալ 
բոլոր այն կազմակերպությունների և անհատների համար, որոնք ցանկություն ունեն իրենց ներդրումն ունենալ 
Հայաստանի Հանրապետության գեղատեսիլ, բայց և հիմնախնդիրներով լի այս համախմբում: Հուսով ենք, որ 
գրքույկում ամփոփված տեղեկատվությունն օգտակար կլինի ու հիմք կհանդիսանա նշված համայնքներում 
ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար:

Սույն գրքույկը նախատեսված է Ախթալա, Շամլուղ, Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնքների տնտեսության 
հիմնական դերակատարների, որոշումներ կայացնողների և մտահոգ քաղաքացիների համար:

«Տեղական  տնտեսական  զարգացում  Ախթալա համախմբի համար» գրքույկը ստեղծվել է «Կանանց  
սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն  իրականացվում է 
«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից: Ծրագիրը 
ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից: Ծրագրի գործընկերներն են` CISP կազմակերպությունը,      
Լոռու մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը: 

Ծրագիրն իրականացվում է 
«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» 

հասարակական կազմակերպության  կողմից:
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0009, Աբովյան 37, բն. 9

Հեռ.` 010/94 58 07 87
Ֆաքս` (+37410) 58 07 87

Էլ-հասցե` info@aywa.am
www.aywa.am 

www.businesswoman.am

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից:
Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակություն
ՀՀ, 0002, Երևան, Ֆրիկի փ. 21
Հեռ.` (+374 (10) 54 64 94 
Ֆաքս` (+374 (10) 54 64 95
www.delarm.ec.europa.eu

    Եվրահանձնաժողովը ԵՄ գործադիր մարմինն է:  

Եվրամիությունն ունի 28 անդամ երկիր, որոնք որոշել 
են աստիճանաբար կապակցել իրենց նոու-հաուն, 
ռեսուրսներն ու ուղիները: 50 տարվա ընդարձակման 
ժամանակահատվածում նրանք միասին ստեղծել են 
կայունության, ժողովրդավարության ու կայուն զարգացման 
տարածք՝ պահպանելով մշակութային զանազանությունը, 
հանդուրժողականությունը և յուրաքանչյուրի 
անկախությունը: Եվրա միությունը հանձնառու է կիսել իր 
ձեռքբերումներն ու արժեքները իր սահմաններից այն կողմ 
գտնվող երկրների ու ժողովուրդների հետ:

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական Միության 
աջակցությամբ: Հրապարակման բովանդակության համար 
պատասխանատվություն են կրում միայն հեղինակները, և այն որևէ 

ձևով չի արտահայտում Եվրոպական Միության տեսակետները:



3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» (ՀԵԿԱ) հասարակական կազմա
կերպությունը հիմնադրվել է 2004թ.:

ՀԵԿԱ-ի նպատակն է` խթանել ՀՀում կնոջ դերի բարձրացմանը քաղաքացիական 
հասարակության կերտման ճանապարհին, ՀՀ հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, 
կրթական, մշակութային և այլ ոլորտներում: 

ՀԵԿԱ-ի խնդիրներից են` նպաստել ՀՀ կանանց ու աղջիկների առջև ծառացած 
խնդիրների լուծմանը, աջակցել  կանանց և աղջիկների առողջության պահպանմանը, 
նպաստել կանանց շրջանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը, փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության զարգացմանը, ազգային արժեքների պահպանմանը, աջակցել 
տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը: 

ՀԵԿԱի հիմնական շահառուներն են` 13 տարեկանից բարձր աղջիկներ, կանայք, 
երիտասարդներ: ՀԵԿԱի գործունեության աշխարհագրությունը ՀՀ ողջ տարածքն է: 

Համաձայն ՀԵԿԱի ռազմավարության` ծրագրերն իրականացվում են հինգ հիմնական 
ուղղություններով.

- Կանանց առաջնորդության զարգացում, քաղաքացիական-քաղաքական մաս նակ-
ցության խթանում.  

• կանանց առաջնորդության դպրոցներ, դասընթացներ, ճամբարներ,
• կանանց/երիտասարդական խորհուրդների ստեղծում, 
• կանանց խրախուսական ծրագրեր` մրցանակաբաշխություն և այլն:

-  Կանանց մասնագիտական-ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում, 
տնտեսական մասնակցության խթանում.

• ձեռներեցության խթանման ծրագրերի կազմակերպում (տնտեսական զարգացման 
ծրագրերի մշակում, դասընթացների, խորհրդատվությունների, ճանաչողական 
այցերի կազմակերպում),

• տեղական տնտեսական զարգացման մոդելների մշակում կանանց մասնակցությամբ,
• ավանդական արհեստների, հմտությունների ուսուցանում,
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• սոցիալական ձեռնարկության մոդելի խրախուսում. ՀԵԿԱն ՀՀում սոցիալական 
ձեռնարկության  գաղափարի տարածման ջատագովներից է: 

• ուսուցողական դասընթացներ, 
• բարեգործական ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպում և այլն:

- Կանանց ժողովրդավարական կրթություն, քաղաքացիական- մշակութային 
մասնակցության խթանում. 

• քաղաքացիական կրթություն – քաղաքացիական իրազեկության բարձրացմանն 
ուղղված ծրագրեր,

• մարդու իրավունքների, գենդերային հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր,
• տեղեկատվական նյութերի և ուսումնական ձեռնարկների մշակում, հրա տարակում, 
• մշակութային ծրագրեր, 
• կամավորական ծրագրեր,
• բնապահպանական միջոցառումներ, ծրագրեր,
• առողջապահական ծրագրեր և այլն:

-  Ցանցային աշխատանքի խրախուսում. 

ՀԵԿԱն հիմնադիրն է հանդիսանում. 

• ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի, որը միավորում է ՀՀում գործունեություն ծավալող 
ավելի քան 300 կին ձեռներեցների, ՀԵԿԱն, ի դեմս ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի, 
հանդիսանում է Կին ձեռներեցների գլոբալ ասոցիացիայի անդամ:  

• «Աղջիկների երկիր» շարժման, որը միավորում է ՀՀ տարբեր մարզերում բնակվող 
1322 տարեկան 2000ից ավելի աղջիկների: 

-   Կրթություն փոխանակումների միջոցով (ՀՀ տարածքում և ՀՀ սահմաններից դուրս):

ՀԵԿԱն հիմնադրել է նաև.
• Կանանց  աջակցության կենտրոնների ցանց (գործում են կենտրոններ Երևանում 

և Լոռու մարզում): Կանանց աջակցության կենտրոնների բազմաբնույթ ծառա
յություններից ամեն օր օգտվում են բազմաթիվ կանայք, երիտասարդներ: ՀԵԿԱի 
հիմնած Կանանց աջակցության կենտրոնների ցանցը հանդիսանում է Եվրոպական    
և միջազգային նշանակության երիտասարդական այլ կենտրոնների ցանցերի անդամ: 

• Երիտասարդական ռեսուրս կենտրոններ (Վայոց Ձորի մարզի 10 գյուղական 
համայնքներում), որոնց նպատակն է նպաստել գյուղական բնակավայրերի կանանց 
ու երիտասարդների առօրյայի կազմակերպմանը և համայնքային որոշումների 
կայացման գործընթացին ներգրավմանը:
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«ԿԱՆԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ

2013 թվականի մայիսից «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» 
հասարակական կազմակերպությունը (ՀԵԿԱ) Լոռու մարզում իրականացնում է 
«Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը՝ Եվրամիության ֆի
նանսավորմամբ: Ծրագրի  նպատակն  է` խթանել Լոռու մարզի կանանց սոցիալտնտեսական 
կարողությունների զարգացումը` այսպիսով նպաստելով կանանց սոցիալտնտեսական 
իրավիճակի բարելավմանը: Ծրագրի գործընկերներն են` «Ժողովուրդների Զարգացման  
Միջազգային Կոմիտե» (CISP) իտալական հասարակական կազմակերպությունը, Լոռու 
մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը: Ծրագրի տևողությունը 36 ամիս է:

«Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի հիմնական 
բաղադրիչներից են. 1) Լոռու մարզի համայնքներում կանանց սոցիալտնտեսական 
կարիքների և նրանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, 
2) Լոռու մարզի հինգ համայնքներում մասնակցային եղանակով տեղական տնտեսական 
զարգացման մոդելների մշակում՝ այդ համայնքների և նրանց հարակից համայնքների 
համախմբի մրցակցային առավելությունների, առկա ռեսուրսների և ներուժի հիման վրա, 
3) Կանանց տնտեսավարման հմտությունների զարգացում և աջակցություն կանանց 
տնտեսական գործունեության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը: 

Ծրագրի նպատակներն իրագործելու համար նախանշվող  հիմնական գործողությունները.

• Լոռու մարզի կանանց սոցիալտնտեսական կարիքների, նրանց տնտեսական 
զարգացման խոչընդոտների և հնարավորությունների ուսումնասիրություն,

• հինգ համայնքների (Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր, Սպիտակ) 
համախմբերի համար Տեղական տնտեսական զարգացման մոդելների մշակում,

• կլոր սեղան քննարկումների, սեմինարների և աշխատանքային հանդիպումների 
կազմակերպում կին ձեռներեցների, տեղական և մարզային իշխանության, 
արտադրական ու ֆինանսավարկային կազմակերպությունների, ինչպես նաև զանգ
վածային լրատվամիջոցների (ԶԼՄ) ներկայացուցիչների մասնակցությամբ,

• ձեռներեցության դասընթացների կազմակերպում կանանց համար` Լոռու մարզի 16 
համայնքների համախմբում,

• կանանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների մասին դասընթացների 
կազմակերպում ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար,

• ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի հզորացում և Կին ձեռներեցների մարզային պլատֆորմի 
ստեղծում,

• ֆորումների, ճանաչողական այցերի, ցուցահանդեսների և այլ միջոցառումների 
միջոցով հաջողված փորձի ուսումնասիրություն և տարածում:
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Երկրի հզորացումն սկսվում է տեղական մակարդակից: Կայուն տնտեսությամբ 
պայմանավորված է համայնքների կայունությունը, որն իր հերթին ապահովում է երկրի 
կայունությունը: Սա է պատճառը, որ ներկայում Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագիրը 
լայն կիրառում է գտել աշխարհում: Հայաստանի Հանրապետությունն էլ չի կարող անմասն մնալ 
աշխարհում հաջողությամբ փորձություն անցած ու նշանակալի արդյունքներ արձանագրող այս 
ծրագրի կիրառումից:

Տեղական տնտեսական զարգացման բաղադրիչն առավել ընդգրկուն ու արդյունավետ է 
դարձնում «Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը: Բաղադրիչը 
կարևորվում է մի քանի առումով. 

 Համայնքի/համայնքների տնտեսական զարգացման «դեղատոմսը» տրվում է համայնքի 
տնտեսական մրցակցային առավելությունների հիման վրա:

 Ծրագիրը մշակում են համայնքի բնակիչները փորձագետների աջակցությամբ` այսպիսով 
ապահովելով լայն մասնակցությունը ծրագրի ձևավորման փուլում:

 Ծրագիրը սահմանում է ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ 
գործողությունների ցանկ, որը կապահովի համայնքի կայունությունը: 

 Ծրագրով սահմանված գործողությունների իրականացման մեջ համայնքային 
մասնակցությունը հանրության մոտ կոտրում է «սպառողի» հոգեբանությունը և ձևավորում 
է նոր մոտեցում` «Համայնքի և նրա բնակիչների բարեկեցությունը կախված է նաև մեզանից` 
համայնքի բնակիչներից»:

 Ծրագրի միջոցով համայնքը հնարավորություն է ունենում ձեռքբերելու նոր գործընկերներ` 
ի նպաստ համայնքի զարգացման:

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Տեղական տնտեսական զարգացման 
բաղադրիչի իրականացման գործում որդեգրել է համախմբային (կլաստերային) մոտեցում` 
համայնքին դիտարկելով ոչ թե որպես առանձին օղակ, այլ հարակից համայնքների զարգացման 
համատեքստում` սահմանելով տեղական տնտեսական զարգացման մոտեցումները համախմբում 
ընդգրկված մյուս համայնքների համար ևս:

«Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի  Տեղական տնտեսական 
զարգացման բաղադրիչին անմիջապես հաջորդում են համայնքներում կանանց համար 
կազմակերպվող ձեռներեցության դասընթացները, որոնք տվյալ համայնքին ավելի են մոտեցնում 
Տեղական տնտեսական զարգացման իրականացմանը: Գործընթացը նաև ակտիվորեն 
ներգրավում է կանանց` ապահովելով նրանց նոր գաղափարներ իրագործելու և տնտեսապես 
կայուն լինելու հնարավորությամբ:  

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և շահառու կանանց անունից 
շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր իրենց մասնակցությունն ունեն 
Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց  սոցիալտնտեսական հզորացման գործընթացին:

Լիլիթ Ասատրյան

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախագահ,
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի թիմի ղեկավար
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Տեղական տնտեսական զարգացման գաղափարախոսությունը վերջին տասնամյակներում 
սկսել է դառնալ ժամանակակից հասարակության անբաժանելի մասը: Այն ենթադրում է 
առանձին համայնքների հիմնական դերակատարների և որոշում կայացնողների` համատեղ 
համակարգված աշխատանք` համայնքում տնտեսական ու սոցիալական զարգացում  
ապահովելու համար: 

«Մրցակցային առավելությունների մասնակցային գնահատում» մեթոդոլոգիան  
համայնքներում տնտեսական վիճակի վերլուծություն կատարելու և առաջարկությունների 
փաթեթ մշակելու մոտեցումներից մեկն է: Այն Հայաստանում ներդրվել է մոտ տասը  տարի 
առաջ և տեղայնացվելով՝ այժմ կիրառվում է տնտեսական ու սոցիալական զարգացման մի 
քանի այլ գործիքների հետ համատեղ:

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախաձեռությամբ «Կանանց  
սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում Տեղական 
տնտեսական զարգացման բաղադրիչի ներառումն ավելի արդյունավետ է դարձնում ամբողջ 
ծրագիրն ու մեծապես նպաստելու է դրա վերջնական արդյունքների տեսանելիությանը: 
Կենտրոնացած լինելով մեկ մարզում՝ ծրագիրը կարող է ապահովել սերտ և արդյունավետ 
համագործակցություն ոչ միայն մեկ համախմբի ներսում, այլև Լոռու մարզի տասնյակ 
համայնքների ու գործարարների միջև: 

Ռշտուն Մարտիրոսյան 
Փորձագիտական խմբի ղեկավար
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ՆԱԽԱԲԱՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

ԱԽԹԱԼԱ, ՇԱՄԼՈՒՂ, ՃՈՃԿԱՆ, ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ                            

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» հասարակական կազմա
կերպությունը (ՀԵԿԱ) 2013 թվականի մայիսից ՀՀ Լոռու մարզում իրականացնում է 
Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «ԿԱՆԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» եռամյա ծրագիրը:

Տեղական տնտեսական զարգացումը հանդիսանում է ծրագրի կարևոր բաղադրիչնե
րից մեկը, որի շրջանակներում նախատեսվում  է  իրականացնել նաև տեղական տնտե
սա կան զարգացման ծրագիրը՝ «ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ 
ԳՆԱ ՀԱՏՈՒՄ» մեթոդոլոգիայով` Լոռու մարզի Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր 
և Սպիտակ համայնքներում և դրանց  հարակից համայնքների համախմբում:

Առաջին ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականի փետրվարին Ախթալա, Ճոճկան, Շամլուղ 
և Մեծ Այրում համայնքների տնտեսական համախմբում: Այս ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

•	 ծրագրի մասին իրազեկում համախմբի համայնքներում և տեղական թիմի 
ձևավորում,

•	 համախմբի համայնքների սոցիալտնտեսական իրավիճակի մասին տեղե
կատվության հավաքագրում և հիպոթեզի մշակում,

•	 հիպոթեզի ճշգրտում` մեթոդոլոգիայով նախատեսված գործիքակազմի օգտա
գործմամբ, «Տեղական տնտեսական զարգացման սրճարանի» կազմակերպում 
համախմբի համայնքների տնտեսության հիմնական դերակատարների ներ
գրավմամբ,

•	 համայնքների համախմբի մրցակցային առավելությունների վերհանում և 
տնտեսության հիմնական ու հեռանկարային ճյուղերի հստակեցում, տնտեսական 
քարտեզի կազմում,

•	 դաշտային աշխատանք. փոքր աշխատանքային հանդիպումներ հիմնական և 
հեռանկարային ճյուղերի ներկայացուցիչների և հարցազրույցներ համայնքների 
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տնտեսության հիմնական դերակատարների հետ` առաջարկությունների և 
նախաձեռնությունների հստակեցման համար,

•	 ծրագրի արդյունքների և առաջարկությունների ներկայացում,

•	 արդյունքները ներկայացնող գրքույկի մշակում և հրատարակում:

ՀԵԿԱն և ծրագրում ներգրավված փորձագետները պատրաստ են ըստ ամենայնի 
աջակցել բոլոր այն շահագրգիռ անձանց կամ կազմակերպություններին, որոնք քայլեր 
կձեռնարկեն իրականացնելու առաջարկվող ծրագրերն ու նախաձեռնությունները: 

Աջակցության, խորհրդատվության և համագործակցության անհրաժեշտության 
դեպքում  ներկայացված ծրագրերն ու նախաձեռնություններն իրականացնել ցան
կա ցող ները կարող են դիմել ՀԵԿԱի գրասենյակ` ք. Երևան, Աբովյան 37, բն. 9   (հեռ.`                        
(+37410) 58 07 87,  էլ. հասցե՝ info@aywa.am, www.aywa.am, www.businesswoman.am) կամ 
ՀԵԿԱի Լոռու մասնաճյուղ` ք. Ախթալա, ՍայաթՆովա փող., շենք 2, բն. 1, hեռ.՝ (055) 004 135: 
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ԱԽԹԱԼԱ, ՇԱՄԼՈՒՂ, ՃՈՃԿԱՆ, ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՈՒՄԲԸ 

(ՊԱՏՄԱԿԱՆ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ)

Ախթալա, Ճոճկան, Շամլուղ և Մեծ Այրում համայնքները գտնվում են Լոռու մարզի 
Ալավերդու տարածաշրջանի հյուսիսարևելյան հատվածում: Համախումբը սահմանակից է 
Վրաստանի Հան րապետությանը: Ախթալան և Շամլուղը քաղաքային համայնքներ են, իսկ 
Ճոճկանն ու Մեծ Այրումը` գյուղական:

Այս համախմբի բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 6 500 մարդ: Համախմբի 
համայնքները մարզկենտրոնից գտնվում են մոտավորապես 60ից 80 կմ, իսկ Երևանից` 180
ից 200 կմ հեռավորության վրա: Համայնքների միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը 
կազմում է մոտ 20 կմ: 

Բոլոր համայնքներում գործում են միջնակարգ դպրոցներ, ինչպես նաև նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություններ (բացառությամբ Շամլուղ համայնքի): Համայնքներն 
ապահովված են առաջնային բուժսպասարկմամբ:

Միջհամայնքային ճանապարհները հիմնականում վերանորոգված են: Անմխիթար 
վիճակում են գտնվում ներհամայնքային ճանապարհները: Համախմբի միջով են անցնում  
Երևան–Թբիլիսի երկաթուղին և դեպի Վրաստանի Հանրապետություն տանող միջպետական 
ավտոմայրուղին:

Համայնքները մասնակիորեն ապահովված 
են խմելու ջրով, իսկ գյուղական համայնքները` 
նաև ոռոգման համակարգերով, որոնք ունեն 
վերանորոգման և ընդլայնման կարիք: Հա
մայնքները, բացառությամբ Շամլուղ համայն քի, 
գազաֆիկացված են:

Համախումբն ապահովված է բջջային 
և գծային հեռախոսակապով, առկա են 
փոստային ծառայություններ և ինտերնետ կապ: 
Համախմբում չեն գործում բանկերի մասնա
ճյուղեր (Ախթալայում կա Հայբիզնեսբանկի մեկ  
բան կոմատ): 

Համայնքներում բացակայում է երիտա
սար դ  ների ազատ ժամանցի կազմակերպումն 

ու մշակութային կյանքը` հիմնականում համայնքային և/կամ պետական ենթակայության 
մշակութային կառույցների բացակայության կամ դրանց անմխիթար վիճակի պատճառով: 

         Ճոճկանի պոչամբարը 
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Ախթալայում և Շամլուղում մշակույթի տները ժամանակին փոխանցվել են ԼՀԿին, որն էլ իր 
հերթին դրանք օտարել է այլ անձանց: Արդյունքում դրանք չեն ծառայում իրենց նպատակին և 
մատնված են պարապուրդի:

Համախումբը գտնվում է ծովի մակերևույթից 700-ից (Ախթալա) մինչև 1100 (Շամլուղ) 
մետր բարձրության վրա՝ մերձարևադարձային ու  չոր մերձարևադարձային կլիմայական 
գոտում, որը բնորոշվում է մեղմ ձմեռով և շոգ ամառով: Այս կլիմայական պայմանները թույլ են 
տալիս աճեցնել Հայաստանում աճող գրեթե բոլոր տեսակի մրգերն ու բանջարեղենները, այդ 
թվում՝ մերձարևադարձային մշակաբույսեր:  

Այս համախումբը բնորոշվում է եզակի կենդանական և բուսական հարստություններով, 
անտառներով, գեղատեսիլ բնությամբ, սակայն այն առանձնանում է նաև իր էկոլոգիական լուրջ 
հիմնախնդիրներով: 

Համախմբի տարածքում են գտնվում Շամլուղի բաց և փակ շահագործվող հանքերը,  
Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը, 3 պոչամբարներ, որոնցից մեկը` ռեկուլտիվացված, 
մեկը` սառեցված, իսկ երրորդը` գործող:  Առկա են նաև մի քանի պոչամբարների թափոնատեղեր, 
որոնք լուրջ վտանգ են սպառնում Ախթալա գետակին, տնամերձերին, իսկ արդյունքում նաև 
Դեբեդ գետին:  Դա հիմնականում Սվինեց թաղամասում գտնվող Նազիկ պոչամբարից 2001
2002 թթ.ին կառուցված 16 000 խ/մ պոչն է, որ տեղափոխվել և դատարկվել է անմիջապես 
Ախթալա գետակի ափամերձ տարածքում, ինչպես նաև ԱխթալաԱյրում ճանապարհի աջ 
կողմում տեղադրված է 95 000 խ/մ պոչը, որը 20072008թթ. դատարկվել է «Պայթուցիկ Նյութերի 
Ձոր» կոչվող հատվածում գտնվող պոչամբարից: Մյուս կողմից հանքախորշերից դուրս եկող 
ջրերը լցվում են Ախթալա գետակը, որն էլ հոսելով թափվում է Դեբեդ գետը՝ աղտոտելով այն:

Արտադրական գործընթացների և այլ 
միջամտությունների պատճառով էապես վնասված 
է համախմբի բնական լանդշաֆտը, որը զգալիորեն 
վնասում է գեղատեսիլ բնության ընկալումն ու 
գնահատումը և երբեմն այն դարձնում ոչ ակնահաճո:

Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնքներն 
ունեն ընդհանուր առմամբ մոտ 2200 հա 
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր: 

Ախթալա և Շամլուղ համայնքներում  գյուղա
տնտեսական նպատակով օգտագործվում են 
տնամերձ հողակտորները, արոտավայրերն ու 
խոտհարքները:Շամլուղի դպրոցի չգործող մասնաշենքը
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Ախթալան դիտարկվում է որպես համախմբի տնտեսական ամենաակտիվ կետը, որի 
վարչական տարածքում է գտնվում Լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը (ԼՀԿ):  ԼՀԿն և Շամլուղի 
հանքերը համախմբի բնակչությանն ապահովում են մոտ 600 աշխատատեղով, որը կազմում է 
աշխատունակ բնակչության մոտ 20 %ը: Համախմբի բնակչության ոչ մեծ տոկոս զբաղված է 
նաև Թեղուտի հանքավայրում:

Ախթալան հայտնի է նաև իր պատմամշակութային եզակի կոթողներով, որոնցից են 
Ախթալայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, 10րդ դարում հիմնված ամրոցը, 13րդ դարում 
կառուցված Սուրբ երրորդության վանքը, Զույգ եկեղեցիները, Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, 
մատուռներ, խաչքարեր, ինչպես նաև «Արամյանցի դղյակը»: 

Ճոճկանում է գտնվում 19րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին: 
Համախմբում են գտնվում նաև մի շարք բնության հուշարձաններ, որոնցից են «Լենկ Թեմուրի 
ժայռը», «Կկվի բույնը» և այլն: 

Շամլուղ քաղաքի վարչական տարածքում են գտնվում բազմամետաղների բաց և փակ 
հանքերը, որոնք Ախթալայի ԼՀԿին ապահովում են հանքաքարով: Շամլուղի և Ախթալայի 
բազմամետաղային հանքերն ու Լեռնահարստացուցիչ կոմբինատն ունեն ավելի քան 240 
տարվա պատմություն: Շամլուղը հայտնի է իր արհեստական լճով, որտեղ ապրում են բնության 
մեջ եզակի կենդանական նմուշ համարվող, սալամանդրների դասին պատկանող կենդանիներ` 
տրիտոնները: Շամլուղի տարածքում է գտնվում նաև «Թթու ջուր» կոչվող հանքային ջրի 
աղբյուրը:
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 ԱԽԹԱԼԱ, ՇԱՄԼՈՒՂ, ՃՈՃԿԱՆ, ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ 
ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԴԻՆԱՄԻԿ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ *

ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔ
(ԱԽԹԱԼԱ, ՇԱՄԼՈՒՂ)

ՄԵՐՁԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԱՃԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵԶԱԿԻ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ, ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐՈՎ, ՄՐԳԵՐՈՎ ԵՎ ԱՅԼ 
ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ԱՆՏԱՌՆԵՐ

*  Առավելություն, որը համախմբի կողմից այս կամ այն ձևով օգտագործվում կամ զարգացվում է տնտեսական 

գործունեություն ծավալելու համար: 
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ՍՏԱՏԻԿ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ **

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵԶԱԿԻ 
ՏԵՍԱԿԻ (ՍԱԼԱՄԱՆԴՐՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ 

ՓՈՔՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՐԻՏՈՆ) ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՂԱՏԵՍԻԼ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ, ՄԵՂՄ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՅՐՈՒՂՈՒՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ–
ԹԲԻԼԻՍԻ ԵՐԿԱԹԳԾԻՆ ՄՈՏ ԳՏՆՎԵԼԸ 

(ԱԽԹԱԼԱ ԿԱՅԱՐԱՆ)

**  Առավելություն, որը չի օգտագործվում կամ չի զարգացվում համախմբի տնտեսական զարգացման համար:
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Առևտուր և սպասարկում. Այս ոլորտները սահմանափակվում են տեղի բնակչության 
առաջնային կարիքների բավարարմամբ: Բնակիչներն օգտվում են անհատ տաքսի 
ծառայություններից, անհատ վարսահարդարներից և առաջնային բուժսպասարկումից:

Համայնքներում գործում են մոտ 20 փոքր խառը ապրանքատեսակների խանութներ և 
կրպակներ: Բացակայում են մասնագիտացված առևտրի կետերը:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղված է լեռնահանքային արդյունաբերության և 
գյուղատնտեսության ոլորտներում: Գրեթե բոլոր տնային տնտեսություններն զբաղվում են 
անասնապահությամբ, հողագործությամբ, այգեգործությամբ, ինչպես նաև մեղվաբուծությամբ` 
իրենց առօրյա սննդի կարիքները հոգալու համար:

Մասնավոր ձեռներեցությունը (փոքր բիզնես) զարգացած չէ և 1 000 բնակչին բաժին 
ընկնող փոքր բիզնեսների թվով հանրապետության նվազագույններից է: Եղած բիզնեսները 
հիմնականում խանութներ են, որոնց աշխատանքներում ներգրավված են առավելագույնը 
երկու աշխատող: Դրանք ընտանեկան բիզնեսներ են:

Մյուս առավել շատ աշխատատեղերն ապահովում են տեղական ինքնակառավարման և 
տարածքային ենթակայության բյուջետային կառույցները:
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ
 ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Համախմբի համայնքների տնտեսության ճյուղերի վերլուծությունը կատարվել է «Պորտե
րի Ադամանդ» մեթոդով***: Վերլուծության համաձայն` համախմբի հիմնական և/կամ հեռանկա
րա յին ճյուղերն են հանքարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և զբոսաշրջությունը: 

Այս ճյուղերը համարվում են հեռանկարային, որովհետև կամ ապահովում են համա խմբի 
բնակչությանը աշխատատեղով ու եկամուտներով և/կամ ունեն մեծ ներուժ այդպիսին լինելու 
համար (զբոսաշրջություն):

 *** «Պորտերի Ադամանդ» մեթոդը հնարավորություն է տալիս տնտեսության հիմնական և հեռանկարային 
ճյուղերի, պահանջարկի, միջավայրի և ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև հարակից կամ սպասարկող 
ճյուղերի վերլուծությամբ որոշել տեղական տնտեսական զարգացման հնարավորությունները:

Առաջին հանդիպումը համախմբի                      
միասնական տեղական թիմի հետ

 Համախմբում հիմնախնդիրների
համակարգային լուծման թեման քննարկելիս
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 ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

                            

Հիմնական և հեռանկարային ճյուղ 
 Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ (ԼՀԿ) 
 Շամլուղի փակ հանքավայր 
 Շամլուղի բաց հանքավայր 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 
 Հանքարդյունաբերության ոլորտը 
կարգավորող օրենսդրական դաշտ 

 Փրկարարական  ծառայություն, (ԱԻՆ 
մասնագիտացված ստորաբաժանում) 

 Միջին բարվոքության ճանապարհներ 
 Բավարար ջրամատակարարում և 
էլեկտրամատակարարում 

 Բնապահպանական միջոցառումներ 

Պահանջարկ 
 Միջազգային շուկայում վաճառվող 
հանքաքարի խտանյութ 21% և ավելի 
(պղինձ, ոսկի, կապար, արծաթ, 
բարիտ) 

Հարակից կամ սպասարկող ճյուղեր 
 Տրանսպորտային ծառայություններ 
 Հասարակական սնունդ  
 Կարի արտադրություն 
 Գործիքաշինություն, հաստոցաշինություն  
 Շինարարություն 
 Առողջապահական ծառայություններ 

Տեղական տնտեսական զարգացման 
սրճարան քննարկում

Համախմբի տնտեսական քարտեզագրում` 
տեղական թիմի ուժերով
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Համախմբում գործող հանքարդյունաբերությունն ունի ավելի քան 240 տարվա 
պատմություն: Վերոնշյալ ժամանակահատվածում այն գործել է տարբեր ինտենսիվությամբ: 
2013 թվականից այն հանձնված է հավատարմագրված կառավարման` հինգ տարի ժամկետով:

 Հանքավայրերում և ԼՀԿում աշխատում են մոտ 600 հաստիքային և պայմանագրային 
աշխատողներ, ովքեր կազմում են համախմբի աշխատունակ բնակչության մոտ 20 %ը: 

Աշխատողների մոտ  90 %ը համախմբի բնակիչներ են` հիմնականում բանվորական 
մասնագիտություններով` միջինը մինչև 150 000 ՀՀ դրամ աշխատավարձով: 

Առկա է աշխատավարձերի բարձրացման միտում: Ոլորտի զարգացման ռազմավարության 
արդյունքում առաջիկա 12 տարվա ընթացքում կբացվի ևս 100 նոր աշխատատեղ: Այժմ 
կա էլեկտրիկների, խառատների, մեխանիկների, մեխանիզատորների, երկրաբանների և 
փականագործների պահանջարկ:

 Հանքերից արդյունահանվում է միջինը 0,8 % խտությամբ հանքաքար և ԼՀԿում 
հարստացվում է մինչև 2122 % խտանյութի: Մշակվել է Ախթալայի ԼՀԿի և հանքերի 
զարգացման ռազմավարություն, որով նախատեսվում է առաջիկա 23 տարում անցնել ավելի 
ցածր տոկոսայնության հանքանյութի արդյունահանմանը, որի շահութաբերությունը հնարավոր 
է ապահովել միայն նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և արտադրողականության բարձրացման 
շնորհիվ:

Հավատարմագրված  կառավարման առաջին ամիսները ցույց են տալիս, որ պլանավոր
ված զարգացման այս պայմաններում ոլորտը կարող է հաջողություններ գրանցել` ապահովելով 
շահույթ և իրականացնելով կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրեր:

Պահանջարկ.  Համախմբում գործող այս ոլորտը կարողանում է բավարարել համաշխար
հային շուկայում վաճառվող խտանյութի պահանջները` մատակարարելով 2122% պղնձի 
խտանյութ:

Միջավայր և ենթակառույցներ.  Ոլորտը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, որը 
հնարավորություն է տալիս հանքարդյունաբերությանը զարգանալ առաջանցիկ տեմ
պերով: Համախմբում գործող ձեռնարկությունն ունի անհրաժեշտ ենթակառույցներ՝ էներ
գամատակարարում, ջրամատակարարում և գազամատակարարում: ՀՀ Արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության հատուկ ստորաբաժանումն ապահովում է փրկարարական 
ծառայությունները և տեխնիկական անվտանգության վերահսկողությունը: 
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Ձեռնարկության  գործունեության  արդյունքում  առաջացած  բնապահպանական  վտանգ
նե րն ընկերությունը փորձում է չեզոքացնել պոչամբարների ռեկուլտիվացիայի միջոցով, հողալց
ման աշխատանքներով և ծառատունկերով: Ներկայում միջազգային դոնոր կազմակերպության 
աջակցությամբ ռեկուլտիվացված է միայն մեկ պոչամբար:  Առ այսօր օրախնդիր է լանդ շաֆտին 
հասցված վնասների կանխումը և լանդշաֆտի վերականգնումը: 

Դեռևս ներդրված չէ աշխատակիցների կյանքի և առողջության ապահովագրության 
համակարգ, սակայն ընկերությունում գործում է առողջապահական ծառայություն, ինչպես նաև 
առանձին դեպքերում կազմակերպությունն օգնում է լուծելու աշխատակիցների առողջության 
հետ կապված խնդիրները: Արդեն հանքի աշխատողներին տրամադրվում է հասանելիք 
կաթնամթերքը:

Հարակից կամ սպասարկող ճյուղեր.  Ընկերությունն իր գործունեությունն արդյունավետ 
կազմակերպելու համար օգտվում է մի շարք այլ ոլորտների ծառայություններից, մասնավորապես 
կարի արտադրություն, տրանսպորտային ծառայություններ, հասարակական սնունդ, 
գործիքաշինություն, շինարարություն, առողջապահություն:

Այս ծառայություններից միայն տրանսպորտային ծառայությունն է, որ ամբողջությամբ 
ապահովվում է համախմբում բնակվող անհատների կողմից (հանքաքարի տեղափոխում, 
աշխատակիցների տեղափոխում): 

Ընկերությունն ունի կարի արտադրության զգալի պահանջարկ՝ արտահագուստի, 
ձեռնոցների և ֆիլտրերի տեսքով: Միայն ֆիլտրերի պահանջարկն է բավարարվում համախմբում 
բնակվող անհատ դերձակների կողմից: Ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել 
համախմբի համայնքներում պատվիրել և գնել արտահագուստ և ձեռնոցներ, եթե այստեղ 
կազմակերպվի համապատասխան արտադրություն: Դա վերաբերում է նաև կաթնամթերքին, 
ինչպես նաև առաջիկայում պլանավորվող` աշխատակիցներին տրամադրվելիք սննդին 
(սենդվիչներ): Մնացած այլ գնումներն ընկերությունն իրականացնում է համախմբից դուրս:
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ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱՐՁՐ 
ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼ 

ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱԽԹԱԼԱՅԻ 
ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՈՒՑԻՉ 

ԿՈՄԲԻՆԱՏ 
 

 ՇԱՄԼՈՒՂԻ ԲԱՑ ԵՎ ՓԱԿ 
ՀԱՆՔԵՐ 

ԵՐԿՐԱԲԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԿ 

ԷԼԵԿՏՐԻԿ 

ԽԱՌԱՏ 

ՄԵԽԱՆԻԶԱՏՈՐ 

ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ 
 

ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
ՁԵՌՆՈՑՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱԳՈՒՍՏ 

ԿԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԱՌԱՋԻԿԱՅՈՒՄ ՍՊԱՍՎՈՂ 
ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԸՆԴՄԻՋՄԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ՄՐԳԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄ)

Գյուղատնտեսությունը դիտարկվում է որպես համախմբի տնտեսության հիմնական 
և հեռանկարային ճյուղ, քանի որ այն ապահովում է բնակչությանը համապատասխան 
սննդամթերքով (կաթ, միս, ձու, միրգ, բանջարեղեն, հացահատիկային մշակաբույսեր, 
կանաչեղեն, խոտաբույսեր և հատապտուղներ): Բնակլիմայական պայմանները և լանդշաֆտը 
թույլ են տալիս զարգացնել այգեգործությունը (այդ թվում մերձարևադարձային մշակաբույսեր), 
մեղվաբուծությունը և դրանք դնել արդյունաբերական հիմքի վրա:

 

 

Հիմնական և հեռանկարային ճյուղ 
Գյուղատնտեսություն 

 Անտառտնտեսություն` 14 000 հա  
 Վարելահողեր` 1 432 հա 
 Այգիներ՝  83 հա 
 Տնամերձ` 510 հա 
 Մեղվաընտանիքներ՝  800 

 

  
Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 

 Ոռոգման համակարգ 
 Հակակարկտային համակարգ 
 Անասնաբուժություն 
 Բուսաբուժություն 
 Կադրերի պատրաստում և 
վերապատրաստում 

 Դաշտամիջյան ճանապարհներ 
 Պտղի արտահանման մաքսային 
կարգավորումներ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Պահանջարկ 
 Բարձրորակ մրգեր (այդ 
թվում`մերձարևադարձային) 

 Հատապտուղներ 
 Բարձրորակ մեղր  

Սպասարկող ոլորտներ 
 Մրգերի, հատապտուղների և խոտաբույսերի  վերամշակում 
 Սառնարանային տնտեսություններ 
 Գյուղտեխնիկայի սպասարկում 
 Սերմերի,  տնկիների,  պարարտանյութերի և բուժանյութերի մատակարարում 
 Տարաներ և փաթեթավորում 
 Գյուղատնտեսական տեխնիկա, գործիքներ և սարքավորումներ 
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**** Ալեգորիան (այլաբանություն) համայնքի ներկայացումն է գեղարվեստական պատկերների կամ 
հասկացությունների միջոցով:

Խորհրդային տարիներին Մեծ Այրում և Ճոճկան գյուղական համայնքներն ունեցել 
են այգեգործական մեծ տնտեսություններ: 90ականների սկզբին էներգետիկ ճգնաժամի 
ժամանակ, որը համընկավ հողերի սեփականաշնորհման հետ, այգիների զգալի մասը չորա ցավ                                        
և հետագայում վերածվեց վարելահողի: Ոռոգումն իրականացվում էր պոմպակայանների մի
ջո ցով, բայց  հոսանքի  բացակայության պայմաններում այն անհնար դարձավ: Այժմ դանդաղ, 
սակայն եղած հնարավորությունների սահմաններում գյուղացիներն սկսել են վերականգնել 
այգինե րը և հիմնականում տնկում են մերձարևադարձային մշակաբույսերի և դեղձի այգիներ: 
Այգիների եկամտաբերությունը մի քանի անգամ գերազանցում է այլ մշակաբույսերի, 
մասնավորապես հացահատիկային կուլտուրաների եկամտաբերությանը: 

Գյուղատնտեսական գործունեության կարևոր ուղղություններից է հավաքչությունը` 
բնակչության կողմից հատապտուղների և մրգերի հավաքումը 14 000 հեկտար անտառներից: 
Սեզոնին համախմբի բնակչությունը հավաքում է օրական 2.5-ից 3 տոննա հատապտուղ և 
վայրի մրգեր: 

Գյուղատնտեսության հեռանկարային ճյուղ է դիտարկվում նաև մեղվաբուծությունը, որը 
տարեցտարի աճի միտում է դրսևորում և պահանջարկ ունի շուկայում:

Անասնապահությունը, վերջին տարիներին խոզերի խոշորածավալ անկումից հետո, 
կրում է տեղային բնույթ և հիմնականում բավարարում է տեղի բնակչության՝ կաթի, մսի, ձվի 
պահանջարկը:

Տեղական թիմը ներկայացնում է 
համախումբը  «Ալեգորիայի»**** միջոցով

Համախմբի տնտեսության հիմնական 
և հեռանկարային ճյուղերի                         

վերհանման ժամանակ
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Պահանջարկ. Առկա է որակյալ մեղրի և հատապտուղների պահանջարկ, որը բա
վարարվում է մասնակիորեն: Աճի դեպքում այն ունի իր կայուն սպառման շուկան Հայաստանի 
Հանրապետությունում: Ավելի քան 40 հեկտարի վրա աճեցվող խաղողն ամբողջությամբ 
սպառվում է Պռոշյանի գինու-կոնյակի գործարանի և Երևանի շամպայն գինիների գործարանի 
կողմից:

 Որակյալ մրգի հիմնական շուկան անհատ սպառողներն են: Նախկինում սպառման մեծ 
շուկա էր հանդիսանում հարևան Վրաստանը, սակայն վերջին տարիներին ինչ-ինչ պատճառներով 
դժվարացել է արտահանման կազմակերպումը:

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ.  Գյուղատնտեսության զարգացման համար 
առաջնահերթ խնդիր է գյուղատնտեսական գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
ռեսուրսների բացակայությունը: Թանկ և կարճաժամկետ վարկերը չեն նպաստում համախմբում 
առաջնային համարվող այգեգործական մշակաբույսերի զարգացմանը, ինչպես նաև մթերող և 
վերամշակող կազմակերպությունների հիմնմանը: 

Որոշակի դժվարություններ են հարուցում նաև մաշված և վթարային վիճակում գտնվող 
ջրագծերը, ինչի պատճառով հսկայական են ջրի կորուստները:

Ուշադրության կարիք ունեն նաև գյուղատնտեսության ոլորտի նոր մասնագետների 
պատրաստումն ու վերապատրաստումը: Արդյունավետ գյուղատնտեսություն վարելու և 
գյուղատնտեսական նոր ապրանքների զարգացման համար անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել 
դրանց շուկան:

Սպասարկող ոլորտներ.  Գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքի ավելացում 
և ապահովագրված սպառում ապահովելու համար հրատապ է գյուղատնտեսությանը 
սպասարկող ոլորտների զարգացումը համախմբում, մասնավորապես հատապտուղների, 
մեղրի, արևածաղկի սերմի մթերման կետերի և վերամշակման (այդ թվում նաև նախնական 
վերամշակման) կազմակերպումը:

                                                                                                                             

         Մեծ Այրումի չրանոցը               Ճոճկանի կառուցվող ալրաղացը
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Համախմբում գոյություն ունի սառնարանային տնտեսություն (Ճոճկան) և չրանոց (Մեծ 
Այրում), որի մեկ բեռնման արտադրողականությունը կազմում  է  իննը  տոննա: Թե ՛  սառնարանա
յին տնտեսությունը, թե ՛ չրանոցն այս պահին չեն շահագործվում, և դրանց վերագործարկումն 
ու արդյունավետ կառավարումը համարվում է համախմբում գյուղատնտեսության զարգացման 
առաջնային խնդիրներից մեկը:

Գյուղատնտեսության զարգացման համար կարևոր գործոն կարող է դառնալ 
տարածաշրջանին հատուկ մերձարևադարձային մշակաբույսերի տնկարանի հիմնումը:

 

ՄԵՂՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՇՂԹԱ

Համախմբի բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են մեղվաբուծության 
համար: Մեղուների ակտիվ կենսագործունեության ժամանակահատվածը բավականին 
երկար է (փետրվարի վերջից մինչև նոյեմբերի սկիզբը), ինչը հնարավորություն է տալիս 
մեղվաընտանիքներին վաղ զարգանալ և ապահովել լավ մեղրաբերք: Հիմնական մեղրատու 
ծառատեսակներ են համարվում ակացիան և լորենին, իսկ ծաղկաբույսերից` ուրցը, եղեսպակը, 
առվույտը և այլն: Համախմբի համայնքներում կա մոտ 800 մեղվաընտանիք, որն աճի միտում 
ունի:

Մեղվաընտանիքի միջին մեղրարտադրությունը կազմում է մոտ 15 կգ: Խիստ բարենպաստ 
տարիներին առանձին մեղվաընտանիքներում գրանցվել է 50ից 60 կգ մեղրատվություն:

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԵՂՐԻ  ԵՎ ԱՅԼ ՄԵՂՎԱԲՈՒԾԱԿԱՆ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

(ԱԿՆԱՄՈՄ, ԾԱՂԿԱՓՈՇԻ 
ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԿԱԹ, ՄԵՂՎԻ ԹՈՒՅՆ) 

 

ՄԹԵՐՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ 

 

 
ՎԱՃԱՌՔ ԽՈՇՈՐ 

ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 

ՎԱՃԱՌՔ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇՈՎ 
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 

 
 

ՎԱՃԱՌՔ  ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ 
ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ 

 

ՄԵՂՎԱՓԵԹԱԿՆԵՐԻ 
ԵՎ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
Համախմբում բնակչության որոշակի հատված զբաղվում է մեղվաբուծությամբ և արտադրանքը սպառում է մանրածախ շուկայում: Պահանջարկի 
դեպքում պատրաստ է արտադրել նաև հարակից արտադրատեսակներ: Արդեն իսկ կան նման արտադրատեսակների եզակի պատվերներ: 

Նման գործունեություն համախմբում չի իրականացվում, սակայն շուկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ներկայացվող արժեշղթան 
իրատեսական է և շահութաբեր, հատկապես, եթե այն շաղկապվում է և հանդես է գալիս որպես այլ ոլորտներին (օրինակ` զբոսաշրջությանը) 
սպասարկող ճյուղ:  
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ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄՐԳԵՐԻ ԱՐԺԵՇՂԹԱ

Համախմբի բնակիչներն ավանդաբար զբաղվում են հատապտուղների` ազնվամորու, մոշի 
և հոնի հավաքչությամբ՝ մոտակա անտառներից և դաշտերից: Հավաքված հատապտուղները 
հիմնականում վաճառվում են ճամփեզրերին, երբեմն էլ` զբոսաշրջիկներին: Վերջին տարիներին 
համախմբից դուրս գտնվող այլ համայնքներից կատարվում են մեծածավալ գնումներ, որոնք չեն 
կրում կանոնավոր բնույթ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

 

 

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ 
ՄՐԳԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ 

 

ՄԹԵՐՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ 

 

 

ՄԹԵՐՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ 

 

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 

 

ԱՐԱԳ / ԽՈՐԸ ՍԱՌԵՑՈՒՄ 
ՏԵՂՈՒՄ 

ՎԱՃԱՌՔ ԱՅԼ 
ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻ` 

ՀԵՏԱԳԱ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ 

ՎԱՃԱՌՔ 
ՏԵՂՈՒՄ`ՃԱՄՓԵԶՐԻՆ ԵՎ 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 
ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ 

 

ՄԵԾԱԾԱԽ ՇՈՒԿԱ 

 

 

 Համախմբում բնակչության զգալի մի հատված հատապտղի սեզոնին ակտիվորեն զբաղվում է հավաքչությամբ: 

Որոշ բնակիչներ փոքր քանակներով և ոչ գրավիչ փաթեթավորմամբ վաճառում են զբոսաշրջային գոտիներում և ճանապարհներին: 

Նման գործունեություն համախմբում չի իրականացվում: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համախմբում լիովին հնարավոր է հատապտուղների 
հավաքչությունը չսահմանափակել մանրածախ վաճառքով, այլ կազմելով արժեշղթա` 
ստացված արդյունքը վաճառել կրկնակի կամ եռակի անգամ ավելի թանկ: Մասնավորապես, 
նման արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է համախմբում կազմակերպել օրվա ընթացքում 
հավաքված բոլոր հատապտուղների մթերում և, կախված սեզոնից, ավելացնելով արժեք` 
վաճառել զբոսաշրջիկներին` համապատասխան փաթեթավորմամբ: Առավել հավանական, 
մատչելի և շահութաբեր է դիտարկվում  ներկայացված արժեշղթայի երրորդ տարբերակը` 
արագ սառեցումը և փաթեթավորումը, որը ենթադրում է ներդրումների համեմատաբար փոքր 
ծավալ, համեմատաբար մեծ շահույթ և վաճառք ողջ տարվա ընթացքում:
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ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Զբոսաշրջությունը դիտարկվում է որպես համախմբի տնտեսության հեռանկարային ճյուղ` 
հաշվի առնելով եզակի պատմամշակութային և բնության հուշարձանների առկայությունը, 
մեղմ բնակլիմայական պայմանները, գեղատեսիլ բնությունը: Չունենալով զբոսաշրջության 
համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ` վերը նշված գործոններն արդեն իսկ ապահովում 
են զբոսաշրջիկների պատկառելի հոսք դեպի համախումբ: Սակայն այդ զբոսաշրջիկները 
համախմբում չեն օգտվում որևէ ծառայությունից` դրանց բացակայության պատճառով:

 
Հեռանկարային ճյուղ 

Ճանաչողական տուրիզմ (պատմամշակութային և բնության 
հուշարձաններ, կենդանական աշխարհի եզակի նմուշներ) և 

ակտիվ հանգստի կազմակերպում (քայլարշավներ, 
լեռնագնացություն, արկածային տուրիզմ և այլն) 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 
Առկա է՝ 

 3 հեռախոսային օպերատորների կապ, 
ինտերնետ կապ, փոստի ծառայություններ 

Բացակայում է՝ 
 Զբոսաշրջության զարգացման 
ռազմավարություն, հայեցակարգ, ծրագիր 

 Զբոսաշրջային ծառայությունների 
համակարգում (տուրիստական 
գործակալություն) 

 Հասարակական զուգարաններ 
 Տուրիստական երթուղիների ցուցանակներ և 
ուղղություններ 

 Որոշ հուշարձանների ֆիզիկական 
մատչելիություն 

Պահանջարկ 
 1-3 օրով, միջին գնի, որակյալ 
գիշերակաց, հյուրանոց, վրանների, 
քնապարկերի և հեծանիվների  վարձույթ 

 Բարձրորակ հասարակական սննդի 
ծառայություններ` առողջ, էկոլոգիապես 
մաքուր սննդի, ազգային 
ճաշատեսակների առաջարկով 

 Ուղեկցորդներ, թարգմանիչներ 
 Տրանսպորտային ծառայություն 

Սպասարկող ոլորտներ 
Բացակայում է` 

 Գիշերակացի և հյուրանոցային ծառայություններ 
 ակտիվ հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ պարագաներ (վրաններ, 
քնապարկեր, հեծանիվներ և այլն) 

 Հասարակական սննդի ծառայություն 
 Տրանսպորտային ծառայություն 
 Տեղական նշանակության, ինքնատիպ հուշանվերների արտադրություն և վաճառք 
 Տեղական արտադրության գյուղմթերքների  փաթեթավորում և վաճառք 
 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված մի քանի 
հուշարձանների հետ միասին Ախթալայի վանական համալիրը 2009 թվականին ՀՀ 
կառավարության  որոշմամբ հայտարարվել է որպես «Հյուսիսային դարպաս» զբոսաշրջային 
կենտրոն:



27

Մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող 
պատմամշակութային հուշարձանների 
թվում են` Ախթալայի 13րդ դարի 
վանական համալիրը` Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցիով, 10րդ դարի միջնադարյան 
ամրոցը, Սուրբ Երրորդության վանքը, 
Զույգ եկեղեցիները, Սուրբ Գևորգ 
եկեղեցին, խաչքարեր և ամրոցատիպ 
շինությունների մնացորդներ: Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցին աշխարհին 
հայտնի է իր եզակի որմնանկարներով 
ու յուրահատուկ ճարտարապետական 
լուծումներով:

Ախթալայի ռեկրեացիոն գոտnւ 
առանձնա հատկություններն են 
կլիմայաբուժությունը, օդա բուժությունը 

և արևաբուժությունը: Գոտու օգտա գործման ռեժիմը նախատեսում է շուրջօրյա կլիմայա
բուժարաններ, հանգստյան տներ, կեմպինգներ, մոթելներ և այլն: Դեռ 19րդ դարում հայտնի 
գործարար և բարերար Միքայել Արամյանցը հիմնել է առողջարան, որն այժմ հայտնի է որպես 
«Արամյանցի դղյակ»:  

2005 թվականին «Արամյանցի դղյակի» սեփա կանաշնորհումից հետո, այն չի ծառայում 
իր նպատակին: Միևնույն ժամանակ ՀՀ Մշակույթի նախարարության փորձագիտական  
մասնագիտական հանձնաժողովի եզրակացությամբ տարածքը 2013 թվականին ստացել է 
նորահայտ  պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ: Համախմբում կան նաև բնության 
հայտնի հուշարձաններ, որոնց հետ նաև կապվում են ավանդազրույցներ:

Հաշվի առնելով վերը նշված փաստերը և այն, որ արդեն իսկ առկա է զբոսաշրջիկների մեծ 
հետաքրքրություն և հոսք համախումբ, այն կարող է դառնալ զբոսաշրջային կենտրոն: Սակայն 
համախումբն այսօր չի կարողանում ապահովել առկա պահանջարկը` ենթակառուցվածքների և 
սպասարկող ճյուղերի բացակայության պատճառով:

Պահանջարկ. Համախմբի զբոսաշրջային ճյուղի նկատմամբ պահանջարկը հիմնականում 
հանգում է  դասական զբոսաշրջային կարիքներին: Հաշվի առնելով տարածաշրջանի 
առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները` այստեղ այցելող զբոսաշրջիկի 
պահանջարկը հանգում է կարճաժամկետ (1-3 օր) որակյալ գիշերակացի կամ հյուրանոցի 

              «Պորտերի Ադամանդ» Ախթալայի համար
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առկայությանը, առողջ, բարձրորակ, էկոլոգիապես մաքուր ու յուրահատուկ ազգային 
ճաշատեսակներով սննդին, որը կմատուցվի որոշակի ստանդարտներին համապատասխանող 
պայմաններում: Այստեղ այցելող զբոսաշրջիկը կարիք կունենա ուղեկցորդների (գիդերի), 
որոնք կտիրապետեն միջազգային հաղորդակցության որևէ լեզվի (հիմնականում անգլերենի): 
Համախմբում բացակայում է որևէ տրանսպորտային ծառայություն, որը կբավարարեր այստեղ 
այցելող զբոսաշրջիկին:

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ.  Չնայած ՀՀ կառավարության կողմից հայտարարված 
զբոսաշրջության «Հյուսիսային դարպասներ»ի մաս լինելուն, Ախթալայում բացակայում 
է զբոսաշրջության զարգացման որևէ ռազմավարություն կամ ծրագիր: Զբոսաշրջության 
նշանակության վայրերում չկան սանհանգույցներ, տուրիստական երթուղիների ցուցանակներ 
և ուղեցույցներ, ինչպես նաև զբոսաշրջային ծառայությունների համակարգում: Որոշ 
հուշարձաններ մատչելի չեն զբոսաշրջիկներին, իսկ դրանց հիմնական մասը գտվում է վթարային 
ու անմխիթար վիճակում:

Լրջագույնս անհրաժեշտ է զբաղվել գեղատեսիլ լանդշաֆտի վերականգնման, անհարկի 
միջամտությունների վերացման, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության գործունեությունից 
առաջացած աղճատումների հնարավորինս վերացման խնդիրներով: 

Հարակից կամ սպասարկող ոլորտներ.    Զբոսաշրջության զարգացման համար ան
հրա ժեշտ է հիմնել  մի շարք ծառայություններ և արտադրություններ, մասնավորապես. 

•	 գիշերակացի և հյուրանոցային ծառայություններ՝ առնվազն 50 զբոսաշրջիկի համար: 
Այդ ծառայությունները պետք է համապատասխանեն առնվազն երեք աստղանի 
հյուրանոցային ծառայությունների չափանիշներին: Առաջին շրջանում անհրաժեշտ կլինի 
ունենալ գոնե 5-7 լիարժեք և ընդունելի պայմաններով գիշերակացի ծառայություն (Bed 
and Breakfast):

•	 ակտիվ հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ պարագաների վարձույթ  
(վրաններ, քնապարկեր, հեծանիվներ և այլն),

•	 հասարակական սննդի ծառայություն, ռեստորաններ, սրճարաններ, բիստրոներ, 
որտեղ կմատուցվեն առողջ, էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, ազգային ճաշատեսակներ և 
ըմպելիքներ,

•	 տեղում զբոսաշրջիկների տեղաշարժն ապահովող տրանսպորտային ծառայություն,

•	 տեղական նշանակության և տարածքին բնորոշ հուշանվերների արտադրություն և 
վաճառք: Պետք է վերսկսել նախկինում արդեն մշակված և տպագրված գրքույկների 
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վերահրապարակման աշխատանքները: Մշակել և հրատարակել հուշարձանների 
նկարներով ու բնապատկերներով բացիկներ և բուկլետներ:

•	 զբոսաշրջիկների համար նախատեսված, համապատասխան փաթեթավորմամբ տե
ղական արտադրության գյուղմթերքների` հատապտուղների, մեղրի և ոգելից խմիչքնե
րի վաճառք:

        Ախթալայի վանական համալիրն ու միջնաբերդը    Ճոճկանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին



30

 ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՐԺԵՇՂԹԱ

Համախումբը հարուստ է պատմամշակութային և բնության եզակի հուշարձաններով, որոնք 
զբոսաշրջիկների համար յուրահատուկ ձգողականություն ունեն: Չնայած դրան, բացակայում են 
զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ մնացած այլ օղակները, որի պարագայում 
համախմբում զբոսաշրջության ոլորտը չի դառնում տնտեսական գործոն: Բնակչությունը չի 
ստանում որևէ եկամուտ այս ոլորտից ու համախումբ այցելող զբոսաշրջիկներից, քանի որ 
մինչ օրս չի մատուցում որևէ ծառայություն և չի վաճառում զբոսաշրջիկին հետաքրքիր որևէ 
ապրանք: 

Արժեշղթայում բացակայող օղակների գործարկումը կնպաստի տնտեսության 
զարգացմանը և բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ 

ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐ ԵՎ 
ԱՅԼ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒ- 
ԹԱՅԻՆ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ 

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԲՈՒԺ 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԱՅԼՆ) 

 

ՀՈՒՇԱՆՎԵՐՆԵՐ, 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ 

ՈՒՂԵԿՑՈՐԴՆԵՐ ԵՎ 
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԳԻՇԵՐԱԿԱՑ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Համախմբում առկա են բազմաթիվ պատմամշակութային և բնական հուշարձաններ: Կազմակերպվում է ավանդական դարձած «Խորովածի 
փառատոնը», որը, սակայն, իր գործող ձևաչափով էական ներդրում չի կարող համարվել զբոսաշրջության զարգացման մեջ: 

Արժեշղթայի օղակներ, որոնք իսպառ բացակայում են համախմբում, և որտեղ կա ներդրումներ անելու ազատ դաշտ: 
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ԱԽԹԱԼԱ, ՇԱՄԼՈՒՂ, ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՃՈՃԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲԻ
 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 

 
N/N 

 
Առաջարկվող ծրագրեր/ միջոցառումներ 

Պատասխանատու/ մասնակից 
ՀՀ 

Կառավա-
րություն 

ՏԻՄ Աջակից 
կառույցներ 
/ՀԿ-ներ և 
այլն/ 

Մասնավոր
 հատված 

ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Բնապահպանական միջոցառումներ  

 
   

2. Աշխատակիցների անվտանգություն և առողջության 
ապահովագրություն 

    

3. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 
քաղաքականության և ծրագրերի մշակում 

    

4. Համայնքային նշանակության ենթակառուցվածքների 
զարգացման ծրագրեր 

    

5. Մասնագետների պատրաստում և 
վերապատրաստում 

    
 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
6. Ոռոգման համակարգի բարելավում   

 
  

7. Մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում   
 

  

8. Տնկարանային տնտեսությունների հիմնում   
 

  

9. Համագործակցություն մասնագիտական 
միությունների և ասոցիացիաների հետ 

  
 

  

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 
10. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի և 

ռազմավարության մշակում 
  

 
  

11. Զբոսաշրջային ծառայությունների համակարգում, 
տեղեկատվական ծառայության հիմնում 

  
 

  

12. Հուշարձանների հարակից տարածքների մաքրում և 
բարեկարգում 

  
 

  

13. Տուրիստական երթուղիների ցուցանակների և 
տեղեկատվական վահանակների տեղադրում 

  
 

  

14. Հասարակական զուգարանների կառուցում   
 

  

15. «Արամյանցի դղյակի» կարգավիճակի հստակեցում և 
նպատակային օգտագործում 

  
 

  

16.  Ներհամայնքային և միջհամայնքային 
ճանապարհների բարեկարգում և հուշարձանների 
մատչելիության ապահովում 

  
 

  

17. Հուշարձանների վերականգնում   
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
 ՆՊԱՍՏՈՂ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ                            

ԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

•	 Հատապտուղների մթերում և արագ սառեցման եղանակով վերամշակում
•	 Հատապտուղների մթերում և վերամշակում
•	 Կարի արհեստանոցի հիմնում
•	 Նոր այգիների հիմնում
•	 Արևածաղկի սերմի մթերում և վերամշակում
•	 Մրգի ընդունման կետի ստեղծում
•	 Մեղվափեթակների և շրջանակների արտադրություն
•	 Սերմերի, տնկիների, պարարտանյութի և բուժանյութերի վաճառքի կազմակերպում
•	 Ծառատունկ և ծաղկատունկ
•	 Ֆուտբոլային թիմերի ստեղծում և միջհամայնքային մրցաշարերի կազմակերպում
•	 Առողջ ապրելակերպի ու կենցաղավարության դասընթացների և դրանց վերաբերյալ քննարկումների 

կազմակերպում
•	 Օտար լեզվի խմբակների կազմակերպում
•	 Տիկնիկային թատրոնի հիմնում

ԱԽԹԱԼԱ

•	 Հյուրատների հիմնում և/կամ գիշերակացերի կազմակերպում
•	 Հասարակական սննդի կետերի ստեղծում
•	 Թանգարանի հիմնում (օրինակ՝ մետաղագործության, հանքագործության, զինագործության և այլն)
•	 Հուշանվերների խանութի գործարկում
•	 Տեղական ապրանքանիշով մեղրի արտադրության խթանում 
•	 Տեղական նշանակության հուշանվերների արտադրություն
•	 Գեղեցկության սրահի հիմնում
•	 Ներքաղաքային ուղևորափոխադրման կազմակերպում
•	 Ֆուտբոլի դաշտի բարեկարգում
•	 Գրադարանի գրքային ֆոնդի համալրում և տեխնիկական վերազինում

ՇԱՄԼՈՒՂ

•	 Մանկական խաղահրապարակի հիմնում
•	 Ճանապարհներին քարաթափման վտանգների կանխում
•	 Երեխաների ամառային հանգստի և ժամանցի կազմակերպում
•	 Այգու բարեկարգում, աղբամանների և նստարանների տեղադրում
•	 Գրադարանի վերաբացում

ՃՈՃԿԱՆ

•	 Սառնարանային տնտեսության վերագործարկում
•	 Ֆուտբոլի դաշտի բարեկարգում

ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ

•	 Չրանոցի վերագործարկում
•	 Փողոցների լուսավորության ապահովում
•	 Աղբամանների տեղադրում
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Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագիրն իրականացվել է տեղական  թիմի և փորձագիտական 
խմբի մասնակցությամբ: Ծրագրի իրականացմանն աջակցել են Ախթալայի քաղաքապետ Հայկազ 

Խաչիկյանը, Շամլուղի քաղաքապետ Լենդրուշ Բեժանյանը, Մեծ Այրումի  գյուղապետ Սահակ 
Նազարյանը և Ճոճկանի գյուղապետ Արկադի Թամազյանը:

Տեղական թիմ

N/N Անուն, ազգանուն Համայնք Պաշտոն/զբաղմունք Հեռախոս

1. Արմենուհի Մամյան ք. Ախթալա Հաշվապահ 096 011 275
091 929 386

2. Արփենիկ Դարչինյան ք. Ախթալա Լոռու մարզի համակարգող, 
ՀԵԿԱ

055 004 135
094 004 137

3. Ալմաստ Մամաջանյան ք. Ախթալա Իրավագետ 091 746 250
094 746 250

4. Հերմինե Մելիքսեթյան ք. Ախթալա Մանկավարժ 093 761 636
5. Սիլվա Վարդումյան ք. Ախթալա Մանկավարժ 077 673 510

6. Անուշ Ավետյան ք. Ախթալա Բուժքույր 094 044 734

7. Տեր Վիգեն Ղազարյան ք. Ախթալա Ախթալայի հոգևոր հովիվ 093 949 646
8. Արմենուհի Աղաբաբյան ք. Ախթալա Մանկավարժ 091 864 550

055 177 707
9. Մարինե Գիգոյան ք. Շամլուղ Քիմիկ ինժեներ, հաշվապահ 099 942 464

10. Անահիտ Բեժանյան ք. Շամլուղ Դիզայներ 055 170 895

11. Ռազմիկ Թաթոյան ք. Շամլուղ 1-ին կարգի մասնագետ 094 121 351
12. Տաթևիկ Մարգարյան ք. Շամլուղ Համակարգչային օպերատոր 093 603 134
13. Ջուլիետա Առուշանյան գ. Մեծ Այրում Հաշվապահ, գրադարանավար 096 926 678
14. Իվետտա Միրզոյան գ. Մեծ Այրում Հաշվապահ 055 555 704
15. Գայանե Ալավերդյան գ. Մեծ Այրում Աշխ. քարտուղար, լրագրող 096 354 575
16. Սահակ Նազարյան գ. Մեծ Այրում Գյուղապետ, մանկավարժ 077 918 541
17. Անահիտ Պետրոսյան գ. Մեծ Այրում Մանկապարտեզի տնօրեն 077 973 583
18. Ժորա Անդրեասյան գ. Ճոճկան Գյուղապետի օգնական, շինարար 055 001 524
19. Սերգեյ Չերչինյան գ. Ճոճկան Գլխավոր մասնագետ, 

գյուղատնտես 055 555 610

Փորձագիտական խումբ
Ռշտուն Մարտիրոսյան`    փորձագիտական խմբի ղեկավար
  Արամ Հարությունյան`     փորձագետ
  Սերգեյ Արզումանյան`     ՀԵԿԱի «Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի  Տեղական   
                                          տնտեսական զարգացման բաղադրիչի համակարգող
          Գարիկ Սիրոյան՝     ՀԵԿԱի «Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար
         Լիլիթ Ասատրյան՝    ՀԵԿԱ նախագահ, «Կանանց սոցիալտնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի 
                                          թիմի ղեկավար
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