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Սույն գրքույկն արտացոլում է 2014թ. մայիս-հուլիս ամիսների ընթացքում Վանաձոր, Լեռնապատ, 

Արջուտ, Բազում, Դարպաս, Շահումյան, Գուգարք, Փամբակ, Լերմոնտովո, Մարգահովիտ, Ֆիոլետովո 
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 Վանաձոր, Լեռնապատ, Արջուտ, Բազում, Դարպաս, Շահումյան, 
Գուգարք, Փամբակ, Լերմոնտովո, Մարգահովիտ, Ֆիոլետովո համայնքների տնտեսության 
հիմնական դերակատարների, որոշումներ կայացնողների և մտահոգ քաղաքացիների համար: 
 

«Տեղական տնտեսական զարգացում Վանաձորի համախմբի համար» գրքույկը ստեղծվել է «Կանանց 
սոցիալ-տնտեսական զարգացում ՀՀ-ում» 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:  

 

 

 
  

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: 
Հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն են կրում 
միայն հեղինակները, և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական 
միության տեսակետները: 

Ծրագիրն իրականացվում է  
«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ-ի 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 

 
 

    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: Եվրամիությունը 
հանձնառու է կիսել իր ձեռքբերումներն ու արժեքները 
իր սահմաններից այն կողմ գտնվող երկրների ու 
ժողովուրդների հետ: 

 

 

 

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 
 

http://lori.gov.am/
http://www.vanadzor.am/
mailto:info@aywa.am
http://www.aywa.am/
http://www.businesswoman.am/
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: ՈԳԵՇՆՉՈՒՄ: ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ: 
 

«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» (ՀԵԿԱ) հասարակական 
կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2004թ.: Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան 
2014թ. նշում է իր գործունեության տասնամյակը: 

ՀԵԿԱ-ի նպատակն է` նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը` այդ 
գործընթացին ի նպաստ բերելով կանանց ներուժը` խթանելով կանանց դերի բարձրացումը 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:  

ՀԵԿԱ-ի հիմնական շահառուներն են` 13 տարեկանից բարձր աղջիկներն ու կանայք: Իր 10 
տարվա գործունեության ընթացքում գործելով ՀՀ ողջ տարածքում` ՀԵԿԱ-ն իրականացրել է 
100-ից ավելի ծրագրեր, որոնք ուղղված են մասնավորապես ՀՀ համայնքների զարգացմանը, 
ընտանիքների տնտեսական կայունության ապահովմանը, կանանց տնտեսական 
մասնակցության խթանմանը, առաջնորդության զարգացմանը, համայնքային գործընթացներում 
կանանց ներգրավմանը, կանանց առողջության պահպանմանը, որպես պատասխանատու 
քաղաքացի` կանանց իրազեկման և գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը, հայկական 
մշակույթի և ավանդույթների տարածմանը:  

ՀԵԿԱ-ն որոշ ծրագրերում ապահովում է նաև տղամարդկանց մասնակցությունը` այսպիսով 
բարձրացնելով հասարակական իրազեկության մակարդակը կանանց հիմնահարցերի 
վերաբերյալ և կառուցելով առողջ մթնոլորտ հասարակության մեջ: 

2004-2014թթ. ժամանակահատվածում ՀԵԿԱ-ի շահառուներն ավելի քան 30.000-ն են: 
Համաձայն ՀԵԿԱ-ի ռազմավարության` ծրագրերն իրականացվում են հինգ հիմնական 

ուղղություններով. 
- Կանանց առաջնորդության զարգացում. քաղաքացիական-քաղաքական մասնակցության 
խթանում.   
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 կանանց առաջնորդության դպրոցներ, դասընթացներ, ճամբարներ, 
 կանանց/երիտասարդական խորհուրդների ստեղծում,  
 կանանց խրախուսական ծրագրեր` մրցանակաբաշխություն («ՀՀ Կին ձեռներեց 

դեսպան», «Գյուղմթերքի արտադրության ոլորտի կին հերոս» մրցանակաբաշխություն) և 
այլն: 

- Կանանց մասնագիտական-ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում. 
տնտեսական մասնակցության խթանում. 
 ձեռներեցության խթանման ծրագրերի կազմակերպում (տնտեսական զարգացման 

ծրագրերի մշակում, դասընթացներ, խորհրդատվություններ, ճանաչողական այցեր), 
 տեղական տնտեսական զարգացման մոդելների մշակում` կանանց մասնակցությամբ, 
 ավանդական արհեստների, հմտությունների ուսուցանում, 
 սոցիալական ձեռներեցության մոդելի խրախուսում. 

 ՀԵԿԱ-ն ՀՀ-ում սոցիալական ձեռներեցության գաղափարի տարածման ջատագովներից 
է: Այս ոլորտում ՀԵԿԱ-ն խրախուսում է  տարբեր մարզերում գործունեություն ծավալող 
կանանց խմբերին` ներգրավվելու սոցիալական ձեռներեցության մեջ` ապահովելով 
ինքնազբաղվածություն և նպաստելով համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանը:  

 ուսուցողական դասընթացների անցկացում,  
 կանաչ լաբորատորիաների հիմնում դպրոցահասակ երեխաների մասնակցությամբ, 
 բարեգործական ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպում (նվիրված կանանց, ՀՀ 

Անկախության տոներին, Ամանորին) և այլն: 
- Կանանց ժողովրդավարական կրթություն. քաղաքացիական-մշակութային 
մասնակցության խթանում.  
 քաղաքացիական կրթություն–քաղաքացիական իրազեկության բարձրացմանն ուղղված 

ծրագրեր, 
 իրավունքների, կանանց հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր, 
 տեղեկատվական նյութերի և ուսումնական ձեռնարկների մշակում, հրատարակում,  
 մշակութային ծրագրեր,  
 կամավորական ծրագրեր, 
 բնապահպանական միջոցառումներ, ծրագրեր, 
 առողջապահական ծրագրեր և այլն: 

- Կրթություն փոխանակումների միջոցով (ՀՀ տարածքում և ՀՀ սահմաններից դուրս): 
- Ցանցային աշխատանքի խրախուսում. ՀԵԿԱ-ն հիմնել և համակարգում է.  
 ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցը, որը միավորում է ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող ավելի 

քան 320 կին ձեռներեցների:  ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցը, ի դեմս ՀԵԿԱ-ի, 
հանդիսանում է Կին ձեռներեցների համաշխարհային  ասոցիացիայի անդամ:   

 «Աղջիկների երկիր» շարժումը, որը միավորում է ՀՀ տարբեր մարզերում բնակվող 13-22 
տարեկան 2.500-ից ավելի աղջիկների:  



 5 

ՀԵԿԱ-ն հիմնադրել է. 
 Կանանց աջակցության կենտրոնների ցանց (ներկայում` Երևանում և Լոռու մարզում): 

Կանանց աջակցության կենտրոնների բազմաբնույթ ծառայություններից ամեն օր 
օգտվում են բազմաթիվ կանայք և աղջիկներ:  

 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 սոցիալ-տնտեսական հզորացում 

Հայաստանում» ծրագիրը՝ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի նպատակն է` խթանել Լոռու 
մարզի կանանց սոցիալ-տնտեսական կարողությունների զարգացումը` այսպիսով նպաստելով կանանց 

սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը: Ծրագրի գործընկերներն են` «Ժողովուրդների 
Զարգացման Միջազգային Կոմիտե» (CISP) իտալական հասարակական կազմակերպությունը, Լոռու 
մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը: Ծրագրի տևողությունը 36 ամիս է: 

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի հիմնական 

բաղադրիչներից են. 1) Լոռու մարզի համայնքներում կանանց սոցիալ-տնտեսական 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 սոցիալ-տնտեսական 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 զանգվածային 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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Հարգելի գործընկեր, 
 

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 լայնորեն կիրառվում է 
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 սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագիրը: Բաղադրիչը կարևորվում է մի քանի առումով.  

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

- Ծրագրի մշակման գործում իրենց կարևոր ներդրումն են ունենում ոչ 
միայն փորձագետները, այլև համայնքի բնակիչները` այսպիսով ապահովելով լայն մասնակցությունը 
ծրագրի ձևավորման փուլում: 

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

- Ծրագրով սահմանված գործողությունների իրականացման մեջ մեծ է համայնքային 
մասնակցության բաժինը, ինչը հանրության մեջ կոտրում է «սպառողի» հոգեբանությունը և ձևավորում 
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: 

Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ Տեղական տնտեսական զարգացման բաղադրիչն ամրապնդում է 
հանդուրժողականության և գործընկերության սկզբունքները հասարակության ներսում` տարբեր 
տարիքային, մասնագիտական, ինչպես նաև սեռային խմբերի միջև. ծրագրի շահառու համայնքների 
բնակիչները գիտակցում են, որ համայնքի զարգացումը մեկ անհատի կարողություններից վեր է, և որ 
կարևոր է համատեղ աշխատանքի առկայությունը` հանուն համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման: 
Առավել ևս, համայնքի զարգացման գործին իրենց ակտիվ մասնակցությունը կարող են ունենալ և պետք է 
ունենան նաև կանայք: Այսպիսով, ծրագիրը նպաստում է նաև համայնքներում որոշումների կայացման և 
հիմնախնդիրների լուծման գործընթացներին կանանց մասնակցությանը:   

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի  Տեղական տնտեսական 
զարգացման բաղադրիչին անմիջապես հաջորդում են համայնքներում կանանց համար կազմակերպվող 



 8 

ձեռներեցության դասընթացները, որոնք տվյալ համայնքին ավելի են մոտեցնում Տեղական տնտեսական 
զարգացման իրականացմանը: Գործընթացը նաև ակտիվորեն ներգրավում է կանանց` վերջիններիս 
ապահովելով նոր գաղափարներ իրագործելու և տնտեսապես կայուն լինելու հնարավորությամբ:   

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

 
        Լիլիթ Ասատրյան 

 
 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց 

ասոցիացիայի նախագահ,  
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի թիմի ղեկավար 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 9 

 
Կանանց սոցիալ-տնտեսական կարողությունների զարգացմանը և 

նրանց ձեռներեցության խթանմանն ուղղված յուրաքանչյուր ծրագիր 
կամ նախաձեռնություն ողջունելի է և ուշադրության ու սատարման 
արժանի: Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի «Կանանց 
սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը նման 
կարևոր նախաձեռնություններից է:  

 Ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում 
մշակվող Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելները թույլ 
են տալիս վեր հանել համայնքների տնտեսական մրցակցային 
առավելություններն ու հնարավորությունները, բարձրացնում են այդ 
գործում համայնքային մասնակցության, մասնավորապես կանանց դերակատարության 
աստիճանը՝ ձևավորելով սերտ համագործակցություն համայնքի բնակչության տարբեր շերտերի 
ու ակտիվ դերակատարների միջև: ՏՏԶ մոդելների մշակմանը հաջորդող ձեռներեցության 
դասընթացները հնարավորություն են տալիս կանանց ձեռք բերելու գործարար գիտելիքներ ու 
հմտություններ, կյանքի կոչելու կամ զարգացնելու իրենց բիզնես գաղափարները:  Կարևոր է 
նաև ծրագրի այն բաղադրիչը, որի շրջանակներում իրատեսական գաղափարները ֆինանսական 
աջակցություն ստանանալու շնորհիվ իրագործվելու հնարավորություն են ունենում:   

 Իմ՝ Ալավերդու համայնքապետ աշխատելու տարիներին ևս, ՀԵԿԱ-ի հետ 
համագործակցությունը ցանկալի արդյունքներ տվեց: Վստահ եմ, որ ՀԵԿԱ-ի հերթական՝ 
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը լրացուցիչ խթան է  Լոռու 
մարզի կանանց, նրանց ընտանիքների և համայնքների  կայուն սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման համար: 

 
ՀՀ Լոռու մարզպետ՝ 
Արթուր Նալբանդյան 
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Ողջունում եմ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից 

իրականացվող «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը, 
որը Դարպաս համայնքում կանանց տնտեսական գործունեությունը և 
գործարարությունը խթանելու լավ հնարավորություն է: 

ՀԵԿԱ-ի կողմից  մշակված Տեղական Տնտեսական Զարգացման մոդելը կարող է 
ուղեցույց հանդիսանալ նաև համայնքների ղեկավարների համար՝ տեղական 
ռեսուրսների և մրցակցային առավելությունների հիման վրա մշակելու և 
իրականացնելու համայնքային զարգացման ծրագրեր: 

 
Սամվել Ավետյան,  
Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի ղեկավար 

 
 
 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից իրականացվող «Կանանց 

սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը կարևորում եմ նրանով, որ 
այն հնարավորություն է ընձեռնում համայնքի ակտիվ ու ձեռներեց կանանց 
մասնակցելու համայնքների սոցիալական ու տնտեսական խնդիրների լուծմանը: 
Ծրագրի շրջանակներում համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մշակված 
համայնքների տնտեսական զարգացման ծրագրերը հիմնված են համայնքների 
մրցակցային առավելությունների և   համայնքների ունեցած իրական 
հնարավորությունների վրա: Համայնքներում կանանց ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը անշուշտ կխթանի համայնքների տնտեսական զարգացումը, կստեղծի 
աշխատատեղեր, կնպաստի կանանց եկամուտների աճին ու նրանց ընտանիքների 
բարեկեցությանը:  

 
Էդիկ Մանուկյան,  
Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի ղեկավար 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՎԱՆԱՁՈՐ, 

ԼԵՌՆԱՊԱՏ, ԱՐՋՈՒՏ, ԲԱԶՈՒՄ, ԴԱՐՊԱՍ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ԳՈՒԳԱՐՔ, ՓԱՄԲԱԿ, ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ, 

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ, ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» հասարակական կազմակերպությունը 
(ՀԵԿԱ) 2013 թվականի մայիսից ՀՀ Լոռու մարզում իրականացնում է Եվրամիության կողմից 
ֆինանսավորվող «ԿԱՆԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» եռամյա 
ծրագիրը: 

Տեղական տնտեսական զարգացումը (ՏՏԶ) ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, որի 
շրջանակներում նախատեսվում է մշակել տեղական տնտեսական զարգացման մոդելներ Լոռու 
մարզի Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր և Սպիտակ համայնքների համախմբում` 
կիրառելով «ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» մեթոդը: 

ՏՏԶ մոդելի մշակումն իրականացվել է Ախթալայի համախմբի 4 համայնքում` 2014թ. 
փետրվար-մարտ ամիսներին, Ալավերդու համախմբի 9 համայնքում` 2014թ. մարտ-ապրիլ 
ամիսներին և Թումանյանի համախմբի 8 համայնքում` ապրիլ-մայիս ամիսներին: Վանաձորի 
համախմբում ծրագիրն իրականացվել է մայիսի 20-ից մինչև հուլիսի 4–ը: «Մրցակցային 
առավելությունների մասնակցային գնահատում» գործընթացի շրջանակներում Վանաձորի 
համախմբում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 

• ծրագրի մասին իրազեկում համախմբի համայնքներում և տեղական թիմի ձևավորում, 
• համախմբի համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին տեղեկատվության 

հավաքագրում և հիպոթեզի մշակում, 

• հիպոթեզի ճշգրտում` մեթոդոլոգիայով նախատեսված գործիքակազմի օգտագործմամբ,  
• համախմբի համայնքների տնտեսության հիմնական դերակատարների ներգրավմամբ 

կլոր սեղան քննարկման կազմակերպում («Տեղական տնտեսական զարգացման 
սրճարան»), 

• 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 
տնտեսության հիմնական դերակատարների հետ` առաջարկությունների և 
նախաձեռնությունների հստակեցման համար, 
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• ծրագրի արդյունքների և առաջարկությունների ներկայացում, 
• արդյունքները ներկայացնող գրքույկի մշակում և հրատարակում: 

   ՀԵԿԱ-ն 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 ցանկացողները կարող են 
դիմել ՀԵԿԱ-ի գրասենյակ` ք. Երևան, Աբովյան 37, բն. 9 (հեռ.` (010/94) 58 07 87,  
էլ. հասցե՝ info@aywa.am, www.aywa.am, www.businesswoman.am) կամ ՀԵԿԱ-ի Լոռու 
մասնաճյուղ` ք. Ախթալա, Սայաթ-Նովա փող., շենք 2, բն. 1, hեռ.՝ (055) 004 135:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատանքային թիմը քննարկում է տեղական տնտեսական զարգացման մոդելը: 

  

mailto:info@aywa.am
http://www.aywa.am/
http://www.businesswoman.am/
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«Տեղական տնտեսական զարգացման սրճարան» աշխատանքային քննարկումը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Համախմբի տնտեսական քարտեզի կազմում       Վանաձորի ՏՏԶ մոդելի ներկայացումը 
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

Վանաձոր, Լեռնապատ, Արջուտ, Բազում, Դարպաս, Շահումյան, Գուգարք, Փամբակ, 
Լերմոնտովո, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո համայնքները գտնվում են Լոռու մարզի 
կենտրոնական հատվածում: Այս համայնքների խումբը (այսուհետ՝ Համախումբ) սահմանակից է 
ՀՀ Տավուշի մարզին: Վանաձոր քաղաքը Լոռու մարզկենտրոնն է: Համախմբի մյուս 
համայնքները գյուղական համայնքներ են և տեղակայված են Վանաձորից Դիլիջան, 
Ստեփանավան, Ալավերդի և Երևան տանող մայրուղիների հարևանությամբ: 

Համախմբի համայնքները գտնվում են ծովի մակերևույթից 1,200-ից (Փամբակ) մինչև 1,810 
մետր բարձրության վրա (Լերմոնտովո): Համախումբն ունի բարեխառն կլիմա, որը բնորոշվում է 
համեմատաբար մեղմ ձմեռներով և զով ամառներով (բացառություն են կազմում Լերմոնտովո, 
Մարգահովիտ ու Ֆիոլետովո համայնքները, որտեղ ձմեռը լինում է բավականին ցրտաշունչ): 
Ընդհանրապես, Լոռու և հարևան Տավուշի մարզերը Հայաստանի ամենախոնավ մարզերն են: 
Այս կլիմայական պայմաններում աճում են տանձ, խնձոր, սալոր, կեռաս, բալ, ինչպես նաև 
ազնվամորի, մոշ և այլ հատապտուղներ: Այն բարենպաստ է նաև որոշ բանջարաբոստանային 
մշակաբույսերի (կարտոֆիլ, կաղամբ, գազար, լոլիկ, վարունգ, պղպեղ, կանաչեղեն և այլն) 
աճեցման համար:   

Այս համախմբի 11 համայնքի բնակչության ընդհանուր թիվըկազմում է մոտ 110,500 մարդ,  
որից 86,199 մարդ՝ Վանաձոր քաղաքում: Համախմբի համայնքները գտնվում են Երևանից 
120 –145 կմ հեռավորության վրա: Համայնքներից մինչև Վանաձոր եղած առավելագույն 
հեռավորությունը մոտ 25 կմ է (Ֆիոլետովո):  

Համախմբի գյուղական համայնքներն ունեն մոտ 33,500 հա գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր: Համախմբի համայնքների անտառները գտնվում են Եղեգնուտի ու 
Գուգարքի անտառտնտեսությունների վարչական հսկողության տակ:   

Համայնքները Վանաձորի հետ անմիջականորեն կապվում են պետական նշանակության 
մայրուղիների միջոցով և դրանք գտնվում են համեմատաբար բարեկարգ վիճակում: 
Բացառություն է կազմում Լեռնապատ համայնքը, որը  մայրուղուց հեռու է մոտ 4 կմ, իսկ այն 
մայրուղուն կապող ճանապարհը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Ներհամայնքային 
ճանապարհները գտնվում են շատ վատ վիճակում և վերանորոգման կարիք ունեն համախմբի 
բոլոր համայնքներում: Սելավատարների բացակայության կամ անմխիթար վիճակի պատճառով 
(վերջերս սելավատար է կառուցվել միայն Դարպաս համայնքում) անձրևների ժամանակ 
գյուղամիջի փողոցներով հորդ անձրևաջրեր են հոսում և դրանք հիմա ավելի շատ նման են 
առվի հուների: Համախմբով են անցնում  Երևան–Թբիլիսի երկաթուղին (կայարաններ են 
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գործում համախմբի Արջուտ, Վանաձոր և Փամբակ համայնքներում) և դեպի Վրաստանի 
Հանրապետություն տանող միջպետական ավտոմայրուղին: 

Համախմբի համայնքները (հատկապես Բազումը) ունեն բնակչությանը  խմելու ջրով 
ապահովելու հիմնախնդիր, և գրեթե բոլոր համայնքներն էլ ունեն խմելու ջրի ներքին ցանցի 
վերանորոգման ու ընդլայնման կարիք: Մարգահովիտ, Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո, Փամբակ, 
Գուգարք, Շահումյան  համայնքները չունեն ոռոգման համակարգեր, իսկ մնացած համայնքները 
մասնակիորեն են ապահովված ոռոգման ջրով: Բոլոր համայնքները գազաֆիկացված են: 

Համախումբն ապահովված է բջջային և գծային հեռախոսակապով, առկա են փոստային 
ծառայություններ և ինտերնետ կապ: Համախմբի գյուղական համայնքներից և ոչ մեկում չեն 
իրականացվում բանկային ծառայություններ, քանի որ չի գործում առևտրային բանկի որևէ 
մասնաճյուղ կամ բանկոմատ: Սակայն Վանաձորում գործում են Հայաստանի բանկերի մեծ մասը, և 
գյուղական համայնքների բնակչությունն առանց մեծ դժվարությունների օգտվում է Վանաձորի 
բանկային մասնաճյուղերի ընձեռած հնարավորություններից: Համախմբի գյուղերում գործում են 
նաև շրջիկ վարկային գործակալներ (հիմնականում միկրովարկային կազմակերպությունների): 

Վանաձորի համախումբն ունի լեռնային ռելիեֆ, գեղատեսիլ բնություն և անտառներ, որոնք 
հարուստ են բազմապիսի բուսատեսակներով: Վանաձորի քիմիական գործարանի գրեթե 
պարապուրդի մատնված լինելու արդյունքում համախմբի համայնքները չունեն ընդգծված 
էկոլոգիական հիմնախնդիրներ:  

Բոլոր համայնքներում գործում են միջնա-
կարգ դպրոցներ, բացառությամբ Փամբակի, 
որտեղ առկա է հիմնական դպրոց:  

Լեռնապատ, Դարպաս, Գուգարք և 
Մարգահովիտ գյուղական համայնքներում 
գործում են նախադպրոցական ուսումնա-
կան հաստատություններ: Համայնքներն 
ապահովված են առաջնային բուժ-
սպասարկմամբ: 

Համախմբի գյուղական համայնքների 
երիտասարդների մի մասը սովորում է 
Վանաձորի  միջնակարգ մասնագիտական և 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում:  Շահումյանի կրթամշակութային համալիրը 
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Համայնքների մեծ մասը չունի երիտասարդների ազատ ժամանցի ու մշակութային կյանքի 
կազմակերպման հնարավորություններ ու պայմաններ: Սակայն Վանաձորի համեմատաբար 
ակտիվ մշակութային առօրյան, հանգստի ու ազատ ժամանցի կազմակերպման 
հնարավորությունները կարող են ծառայել համախմբի գյուղական համայնքների բնակչությանը, 
և այս առումով մեծ անհարմարություններ չեն ստեղծվում: 

                  
 

Ընդհանրապես, Վանաձորը համախմբի տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային 
կենտրոնն է: Այն հնարավորություն է տալիս շրջակա գյուղական համայնքներին լիարժեք օգտվել 
Վանաձորում գործող բոլոր սոցիալական, մշակութային ու տնտեսական ենթակառույցներից: 
Համախմբի գյուղական համայնքները սերտ կապի մեջ են Վանաձորի հետ, և շատ 
վանաձորցիներ  աշխատում են այս համայնքներում, և հակառակը:  
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ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՇՈՒՐՋ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԼԻՆԵԼԸ 
 

Համախումբի համայնքները գտնվում են Լոռու 
մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքի շրջակայքում: 
Լինելով Հայաստանի տնտեսական, մշակութային 
ու կրթական կենտրոններից մեկը՝ Վանաձորը 
զգալի դրական ազդեցություն ունի շրջակա 
գյուղական համայնքների տնտեսական, 
սոցիալական ու մշակութային կյանքի վրա: Այն այս 
համայնքների գյուղատնտեսական մթերքների 
սպառման հիմնական շուկան է:  

Այստեղ են գտնվում գյուղմթերքի 
վերամշակման մի շարք արտադրություններ 
(պանիր, կաթնամթերք, «Նարինե» յոգուրտ և այլն), ինչպես նաև կաթնամթերք արտադրող շատ 
այլ խոշոր ընկերությունների («Մարիաննա», «Աշտարակ կաթ», «Թամարա», «Անի» և այլն) 
մթերման կետեր: Վանաձորն աշխատաշուկա է գյուղական համայնքների շատ բնակիչների 
համար: 

    
ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ ԳՏՆՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎՐԱ  
 

Համախմբի տարածքով է անցնում Երևան-
Թբիլիսի երկաթգիծը և միջպետական մայրուղին: 
Բացի այդ, համախմբի գրեթե բոլոր 
համայնքներով անցնում են  միջպետական և 
հանրապետական նշանակության 
ավտոմայրուղիներ:  Բազումով անցնում է 
Վանաձոր–Ստեփանավան մայրուղին, Արջուտով 
ու Լեռնապատով` Վանաձոր–Սպիտակ մայրուղին, 
Շահումյանով, Լերմոնտովոյով, Մարգահովիտով  
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ու Ֆիոլետովոյով` Վանաձոր–Դիլիջան մայրուղին, իսկ Փամբակով անցնում է Վանաձոր–
Ալավերդի մայրուղին: Դարպասն ու Գուգարքը գտնվում են Վանաձորի հարևանությամբ և 
քաղաքի կենտրոնին ավելի մոտ են, քան Վանաձորի որոշ թաղամասեր: Մայրուղիների վրա 
գտնվելը հավելյալ հնարավորություններ է ստեղծում այս գյուղերի համար` ակտիվություն 
ցուցաբերելու տնտեսության հիմնական ճյուղերին հարակից ոլորտներում և ավելի դյուրին է 
դարձնում ստացված գյուղատնտեսական արդյունքը հիմնական շուկա հասցնելը:  
 
 
 

ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  

ԳԵՂԱՏԵՍԻԼ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ԱՆԱՐԱՏ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Այս համախմբի համայնքները գտնվում են բարեխառն կլիմայական գոտում, որտեղ 

ամառները համեմատաբար զով են, իսկ ձմեռները՝ մեղմ (բացառությամբ բարձրադիր գոտում 
գտնվող Լերմոնտովո, Մարգահովիտ ու Ֆիոլետովո համայնքների): Այս համախմբին հատուկ են 
առատ տեղումները, ինչը համեմատաբար բարենպաստ է անասնապահության զարգացման 
համար:  

Այս տարածքը Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերից է և այցելուների համար մեծ գրավչություն 
ունի: Քիմիական պարարտանյութեր չօգտագործելու և արդյունաբերական գործունեությունից 
առաջացած թափոնների բացակայության արդյունքում այստեղի գյուղատնտեսական 
արտադրանքն էկոլոգիապես մաքուր է և մեծ պահանջարկ ունի:  
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

Համախմբի գյուղական համայնքների տնտեսական զարգացման գրավականը Վանաձորին` 
որպես սպառման մեծ շուկա, մոտ գտնվելն է: Այն չի կարելի համարել զարգացած 
գյուղատնտեսական շրջան` ցածրակարգ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի և 
բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով: Անասնապահությունը, 
մեղվաբուծությունն ու մասամբ էլ բանջարաբոստանային որոշ մշակաբույսերի (կաղամբ, 
գազար, բազուկ, լոլիկ, վարունգ,  պղպեղ և այլն) մշակումն այն ուղղություններն են, որոնք 
զարգացման ներուժ ունեն և արդեն աճի միտումներ են ցույց տալիս: Այգեգործության 
զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ ունեն Արջուտ և Լեռնապատ համայնքները: 

Անասնապահությունը, լինելով տնտեսության հիմնական և հեռանկարային ճյուղ, 
բավականին  թույլ է զարգացած` բացառությամբ 15-20 ֆերմերային տնտեսությունների, որոնք 
լրջորեն զբաղվում են անասնապահությամբ: Գյուղատնտեսությունը հիմնականում օգնում է 
բնակիչների միայն ամենօրյա ապրուստի կարիքները հոգալուն: Այս համախմբի համայնքներում 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կարգը (հիմնականում ցածր բերքատվություն 
ապահովող 3-5-րդ կարգի) և անձրևների առատությունը դժվարացնում են գյուղատնտեսության 
այլ ճյուղերի (օր. այգեգործության) զարգացումը, և այս տարածաշրջանը բնութագրվում է թույլ 
զարգացած գյուղատնտեսությամբ: Անասնապահությունն առավել զարգացնելու համար 
անհրաժեշտ է իրականացնել համալիր զարգացման ծրագրեր` ուղղված անասնապահության ու 
դրան հարակից ճյուղերի զարգացման համար աջակցության, նոր տեխնոլոգիաների և 
մեթոդների ներդրմանը: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային և 
արհեստավարժ օգտագործման դեպքում այդ հողերը կարող են առավել արդյունավետ ծառայել 
բնակչությանը: Շատ կարևոր է բարձր կաթնատու և մսատու անասունների ցեղատեսակների 
քանակի շեշտակի ավելացումը:  

Նախկինում (ԽՍՀՄ տարիներին), հաշվի առնելով այս համայնքներում գյուղատնտեսության 
զարգացման թույլ հնարավորությունները, գրեթե բոլոր համայնքներում գործում էին 
արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք էլ բնակչությանն ապահովում էին  
աշխատատեղերով ու եկամուտներով: Այժմ դրանցից միայն մեկն է գործում Դարպաս գյուղում 
(կարի արտադրամասը), այն էլ ոչ լրիվ հզորությամբ: Վերջին տարիներին սկսել են գործել կաթի 
վերամշակման փոքր հզորությամբ մի քանի արտադրամասեր (Մարգահովիտ, Լեռնապատ, 
Արջուտ, Դարպաս), որոնք նպաստում են անասնապահության զարգացմանը: 

Առևտուր և սպասարկում. Այս ոլորտները նույնպես թույլ են զարգացած և էական 
դերակատարություն չունեն համախմբի գյուղական համայնքների տնտեսական զարգացման 
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գործում: Ըստ համայնքապետարանների կողմից տրված տեղեկության` համախմբի 10 
գյուղական համայնքներում գործում են շուրջ 95 փոքր ձեռնարկություններ:  

Համախմբի համայնքներում բացակայում են մի շարք կարևոր ծառայություններ 
(տրանսպորտային, կենցաղային, ավտոտեխսպասարկման և այլն) մատուցող 
կազմակերպություններ, որի հիմնական պատճառներից է  Վանաձորին մոտ գտնվելը: 
Համախմբի բնակչությունն ու տնտեսվարողներն այդ ծառայություններից օգտվելու համար 
դիմում են Վանաձոր համայնքում գործող տնտեսվարողներին:  

Համայնքներից ոչ մեկում չկան հյուրատներ և տաքսի ծառայություններ: Սակայն 
համայնքներից շատերում (Փամբակ, Բազում, Մարգահովիտ) գործում են հանգստի գոտիներ, 
հասարակական սննդի կետեր և ռեստորաններ: Դրան նպաստում են համայնքների` 
մայրուղիներին մոտ գտնվելը, գեղատեսիլ բնությունն ու հանգստի համար նպաստավոր 
պայմանները: Հարկ է նշել նաև, որ այդ բիզնես գործունեությունը հիմնականում իրականացնում 
են Վանաձորի բնակիչները: Աշխատողների մեծ մասը նույնպես Վանաձորից են:  

Այսպիսով, համախմբի բնակչության ճնշող մեծամասնությունն զբաղված է 
գյուղատնտեսության ոլորտում (անասնապահություն, մեղվաբուծություն, բանջարաբոստանային 
մշակաբույսերի աճեցում):  

 
 

ՀԱՄԱԽՄԲԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ 

ՃՅՈՒՂԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Համախմբի համայնքների տնտեսության ճյուղերի վերլուծությունը կատարվել է «Պորտերի 
Ադամանդ» մեթոդով, որը համայնքների տնտեսության ոլորտների վերլուծության 
համակարգային մոտեցում է: Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս տնտեսության հիմնական և 
հեռանկարային ճյուղերի, պահանջարկի, միջավայրի և ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև 
հարակից կամ սպասարկող ճյուղերի վերլուծությամբ որոշել տեղական տնտեսական 
զարգացման առկա վիճակն ու հնարավորությունները: 

Վերլուծության համաձայն` համախմբի տնտեսության հիմնական և հեռանկարային ճյուղ է 

գյուղատնտեսությունը (մանր և խոշոր եղջերավոր անասնապահություն, մեղվաբուծություն, 
բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցում): Գյուղատնտեսության այս ուղղությունները 
համարվում են հիմնական ու հեռանկարային, որովհետև դրանք ապահովում են և/կամ կարող 
են ապահովել համախմբի բնակչության հիմնական զբաղվածությունն ու եկամուտները, ունեն 
զարգացման ներուժ: 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Գյուղատնտեսություն 
Գյուղատնտեսությունը համախմբի գյուղական համայնքների տնտեսության հիմնական և 

հեռանկարային ճյուղն է: Ծովի մակարդակից 1,200մ մինչև 1,800մ բարձրության վրա գտնվելու 
առավելությունները տեսանելի են անզեն աչքով (գրեթե յոթ ամիս թարմ խոտի տեսքով 
անասնակերի առկայություն): Արոտավայրերի մեծ քանակությունը  (մոտ 20,000 հա) 
բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում անասնապահությամբ զբաղվելու համար, իսկ 
բուսականությունը, մարգագետինները և անտառային տարածությունները նպաստավոր են 
մեղվաբուծության համար:  

Վանաձորի համախմբի համայնքներում 
հիմնականում զարգացած են անասնապա-
հությունն ու մեղվաբուծությունը: Այս 
համայնքներում ընդհանուր թվով առկա են 
19,140 հա արոտավայր, 5,750 հա 
խոտհարք, 2,034 հա վարելահող, ինչպես 
նաև Գուգարքի և Եղեգնուտի անտառտնտե-
սությունները: Այս համախմբի համայնքներից 
բացի, հարակից մյուս գյուղական համայնք-
ները ևս ունեն համարժեք հնարավորութ-
յուններ գյուղատնտեսության վերը նշված 
ուղղությունները զարգացնելու համար:  

Համախմբի գյուղացիական տնտեսություններում կա մոտ 10,000 խոշոր եղջերավոր և 4,000 
մանր եղջերավոր անասուն: Համախմբում առկա է մոտ 3,500 մեղվաընտանիք: 

Վանաձորը, լինելով համախմբի տնտեսական կենտրոնը, հանդիսանում է արտադրված 
գյուղատնտեսական արդյունքի հիմնական սպառողը, մթերողն ու վերամշակողը: 

Ունենալով մոտ 82,300 բնակիչ (ըստ 2011թ. մարդահամարի տվյալների) և 
համապատասխան սպառողական շուկա՝ այն խթան է հանդիսանում գյուղմթերքի 
արտադրության համար: Վանաձորում են կենտրոնացած նաև կաթի վերամշակմամբ զբաղվող 
մի քանի խոշոր արտադրությունների («Դուստր Մարիաննա», «Աշտարակ կաթ», «Թամարա» և 
այլն) մթերման կետեր, որտեղ հավաքվում է հարակից համայնքներում արտադրված կաթը: 
Վանաձորը նաև համախմբի համայնքների համար գյուղատնտեսական ծառայություններ 
առաջարկող կենտրոն է: Այստեղ է գտնվում Հայաստանի Պետական Գյուղատնտեսական 
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Ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև պետական գյուղատնտեսական քոլեջը, որը 
պատրաստում է գյուղատնտեսներ և մեխանիզատորներ: 

Վանաձորում են կենտրոնացած գյուղատնտեսական ոլորտը մատակարարող մի շարք 
արտադրություններ և առևտրի կետեր (կաթի մթերում, վերամշակում, գյուղատնտեսական 
շուկաներ և այլն): 

Համախմբի երկու համայնքներ՝ Լերմոնտովո և Ֆիոլետովո գյուղերը, հիմնականում 
բնակեցված են ռուս հնադավաններով` մոլոկաններով: Այս համայնքների գյուղացիական 
տնտեսությունները նկատելիորեն տարբերվում են մյուս համայնքներից: Բնակչության 
սովորույթներն ու ավանդույթները նպաստում են գյուղատնտեսության վարմանը և արդյունքի 
ստացմանը: Մասնավորապես, այս համայնքների տնտեսությունները բավականին արդյունավետ 
օգտագործում են ձիերի միջոցով հողերի մշակման հնարավորությունը, իսկ համարյա ամեն 3-րդ 
տնտեսություն ունի փոքր դիզելային հնձիչ: Այս երկու համայնքների տնտեսությունները կարելի է 
բնութագրել որպես «կրոնական տնտեսություններ»: Ըստ իրենց կրոնական կանոնների՝ այս 
համայնքներում բացառում են սոցիալական նպաստների ստացումը (որոշները հրաժարվում են 
նաև կենսաթոշակից), գրեթե չեն օգտվում վարկային միջոցներից և պարտքով փող չեն 
վերցնում:   Ֆիոլետովոյի վարչական տարածում առկա են ոսկու պաշարներ (գյուղից 300 մետր 
հեռավորության վրա): Ոսկու հանքերի գործարկելու դեպքում հանքավայրի ազդեցության տակ 
կարող են հայտնվել նաև Մարգահովիտ և Լերմոնտովո համայնքները: Բնակիչները դեմ են 
հանքի շահագործմանը, քանի որ այն նախատեսվում է կատարել բաց եղանակով, որը կարող է 

լրջորեն վնասել տարածքի էկոհամակարգը: 
Համախմբի համայնքներից իր 

յուրահատկություններով առանձնանում է 
նաև Արջուտը: Արջուտի աշխարհագրական 
դիրքը և բնակլիմայական պայմանները 
շահեկանորեն տարբերվում են մյուս 
համայնքներից:  Արջուտը բարենպաստ է ոչ 
միայն անասնապահության, այլ նաև 
բանջարաբոստանային կուլտուրաների 
մշակման և այգեգործության համար:  

Արջուտում է կենտրոնացած համախմբի 11 
համայնքների մեղվաընտանիքների մոտ 30 
տոկոսը (1,120 մեղվաընտանիք): Սակայն 
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Արջուտի տնտեսությունների գրեթե կեսը  Վանաձորի բնակիչների ամառանոցներ են: 
Իր յուրահատկությունն ունի նաև Դարպաս համայնքը: Այստեղ են գտնվում երկու 

համեմատաբար խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ՝ կարի ֆաբրիկան և 
երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների արտադրամասը, որոնք ապահովում են մոտ 100 
աշխատատեղ: 

Համախմբի համայնքներում անասնապահությունը տնտեսական զարգացման հիմնական 
ուղղությունն է: Համեմատաբար մոտ գտնվելով մթերող, վերամշակող ընկերություններին և 
խոշոր սպառողներին՝ այստեղ նկատվում է անասնապահական ֆերմերային տնտեսությունների 
զարգացում և արդիականացում: Մասնավորապես այդպիսի տնտեսություններ են ձևավորվել 
Մարգահովիտ, Դարպաս, Արջուտ, Լեռնապատ համայնքներում: Այդ ֆերմերային 
տնտեսություններում անասնապահությանը ցուցաբերվում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում: 
Ֆերմաներում ներմուծվում են անասունների նոր ցեղատեսակներ, օգտագործվում են կթի 
արդիական սարքավորումներ, կառուցվում են նոր գոմեր, ստեղծվում են համապատասխան 
պայմաններ հեռագնա արոտներում: 
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ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՆ 
ԸՍՏ ՊՈՐՏԵՐԻ ԱԴԱՄԱՆԴԻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
Անասնապահություն 

• Խոշոր եղջերավոր անասուններ – 9,850 
• Մանր եղջերավոր անասուններ – 4,000 
• Վարելահողեր – 2,100 հա 
• Խոտհարքներ – 5,750 հա 
• Արոտավայրեր – 19,200 հա 
• Մեղվաընտանիքներ – 3,500 

ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

• Անասնաբուժական և անասնաբու-
ծական ծառայություններ (արհես-
տական սերմնավորում և այլն) 

• Հեռագնա արոտների մատչելիու-թյուն, 
անասունների ջրապահովում 

• Մրցակցային շուկա և մրցակցային 
գնագոյացում 

• Մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ 

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ 
• Շուկայական գներով էկոլոգիապես 

մաքուր բարձրորակ կաթնամթերք 
• Շուկայական գներով բարձրորակ միս և 

մսամթերք 
• Մրցունակ արտադրանք՝ արդիական 

փաթեթավորմամբ ու մակնշմամբ 
• Մատակարարումների կայունություն և 

քանակների ապահովում 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐ 
• Կաթի մթերման կետեր 
• Կաթնամթերքի արտադրություն 
• Սպանդանոցներ 
• Մսամթերքի արտադրություն 
• Կաշվի վերամշակման արտադրություն 
• Խտացված անասնակերի արտադրություն 
• Բրդի մթերում և վերամշակում 
• Տրանսպորտային ծառայություններ 



 25 

Պահանջարկ 

Համախմբի համայնքների հիմնական եկամտի աղբյուրը անասնապահությունն ու 
մեղվաբուծությունն են, ինչպես նաև մասնակիորեն բանջարաբոստանային կուլտուրաների 
մշակումը: Այս գործունեություններն են, որ ապահովում են կանխիկ դրամի մուտք տնային 
տնտեսություններ: 

Գյուղմթերքի շուկան հիմնականում վերամշակող ձեռնարկություններն են, ինչպես նաև 
Վանաձորի մեծածախ և մանրածախ շուկաները: Քանի որ այս համախմբի գյուղատնտեսական 
արդյունքի (հատկապես անասնապահության ճյուղի) համար առկա է կայուն մթերման և 
վերամշակման արժեշղթա, այն զարգացման և քանակների ավելացման կայուն միտում է 
ցուցաբերում: Մասնավորապես առկա է կաթի մթերման կայուն պահանջարկ: Այդ պահանջարկը 
ձևավորում են Վանաձորում կենտրոնացած կաթի վերամշակման մի քանի փոքր 
արտադրություններ («Դիետ» և այլն), ինչպես նաև խոշոր մթերողներ՝ «Դուստր Մարիաննա» 
ՍՊԸ, «Աշտարակ կաթ» ՍՊԸ, «Թամարա» ՍՊԸ-ն  և այլն: Մարգահովիտ, Լեռնապատ, Արջուտ և 
Դարպաս համայնքներում գործում են կաթի մթերման և վերամշակման արտադրություններ: 

Կաթի մեկ լիտրի գինը, կախված յուղայնությունից ու սեզոնայնությունից, տատանվում է 140-
ից մինչև 170 դրամ, տավարի միսը` 1,300-ից 1,700 դրամ, ոչխարինը` 2,000-ից 4,000 դրամ, 
ոչխարի բուրդը (1 ոչխարից` 1-2կգ բուրդ)` 600-1000 դրամ, մեղրը` 3,000-3,500 դրամ: 
Համայնքներում վերամշակված ապրանքները սպառվում են հետևյալ գներով. պանիր` 1,200-
1,700 դրամ, կարագ` 2,000-2,500 դրամ: 

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 

Վանաձորի համախմբի համայնքների համար անասնապահությունը նպաստավոր է` 
պայմանավորված մի քանի հանգամանքներով: 

Նախ բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են անասունների արոտի կազմակերպման 
և անասնակերի քանակի առումով: Անասնապահության համար այս համայնքները նպաստավոր 
են նաև կացարանների, ջրատեղիների ու մակաղատեղիների հնարավորություններով և 
առկայությամբ: Սակայն մի քանի համայնքներ (Դարպաս, Բազում, Փամբակ, Շահումյան) ունեն 
որոշակի դժվարություններ հեռագնա արոտների մատչելիության առումով: Մասնավորապես 
Դարպասի արոտները գտնվում են Վանաձոր համայնքի հակառակ կողմում, և անասուններին 
արոտներ հասցնելու համար պետք է հատել քաղաքային մի շարք ենթակառույցներ և 
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Վանաձորի Տարոն թաղամասը: Փամբակ համայնքը չունի խոտհարքներ, և անասնապահները 
ստիպված օգտվում են հարևան Քարաբերդ համայնքի հնարավորություններից: 

Այս համախմբի համայնքների համար կարևորվում է արոտավայրերի արդյունավետ 
կառավարման միջոցառումների (արածեցման կարգի, ժամկետի, բարձրության և ռոտացիոն 
կարգի սահմանում) իրականացումը: Համայնքամերձ հողատարածքների (խոտհարքներ, 
վարելահողեր) որպես արոտներ անկանոն գերօգտագործումից կարող է առաջանալ հողի 
դեգրադացիա, որն իր հերթին որոշակի ժամանակահատվածում դրանք կդարձնի ոչ պիտանի: 
Այս համախմբի համայնքների համար արդիական է հեռագնա արոտների չօգտագործման 
միտումը, որի արդյունքում դրանք ևս կարող են դեգրադացվել: Ոլորտի զարգացման 
արդյունքում անասնագլխաքանակի ավելացման հետ կապված այս հանգամանքը հետագայում 
կարող է բացասաբար անդրադառնալ անասնակերի բավարար քանակների ստացման վրա: 

Հնարավոր վտանգներից մեկը կարող է դառնալ մանր եղջերավոր անասունների արածեցման 
ոչ կանոնավոր կարգը (հատկապես Արջուտ և Մարգահովիտ համայնքներում, որտեղ առկա են 
համեմատաբար մեծ քանակությամբ մանր եղջերավորներ): Ի տարբերություն խոշոր 
եղջերավորների՝ ոչխարներն արմատախիլ են անում խոտը և այդ արոտավայրերը նման ձևով 
տևական օգտագործելու դեպքում ամայանում են: Այս առումով կարևորվում է ոչխարների 
կերակրման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը: 

Անասնապահության զարգացման ամենակարևոր գործոններից մեկն անասնաբուծությունն 
ու անասնաբուժությունն է: Կարևոր են գոմային պայմանները (օդափոխություն, առաստաղի 
բարձրություն, մաքրություն և այլն), որին համախմբի որոշ ֆերմերային տնտեսություններ 
ուշադրություն են դարձնում,  սակայն պետք է փաստենք, որ դա վերաբերում է խոշոր 
տնտեսություններին, իսկ ավելի փոքր ֆերմերային տնտեսությունները պատշաճ ուշադրության 
չեն արժանացնում այս հանգամանքը: 

Վերջին տարիներին փորձեր են կատարվել արհեստական սերմնավորման պրակտիկան 
ներմուծել Գուգարք համայնքում, սակայն այն երկար չի շարունակվել` որոշ տեխնիկական 
խնդիրների պատճառով (սերմնավորման ճիշտ պահի բացթողում, հոտում տեղական ցուլերի 
առկայություն և այլն): Այժմ մի շարք գյուղացիական տնտեսություններ (Մարգահովիտ, Գուգարք, 
Դարպաս) ցուցաբերում են հետաքրքրություն արհեստական սերմնավորման նկատմամբ, որը 
կարևորվում է անասունների ցեղատեսակների բարելավման, առողջացման, կաթնատվության ու 
մսատվության բարձրացման առումով: Այն նաև կբարձրացնի անասնապահության 
շահութաբերությունը: 
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 Համախմբի համայնքներում առկա են մեղվաբուծության զարգացման համար բարենպաստ 
պայմաններ:  

Մասնավորապես, Գուգարք համայնքում գործում է մեղրի ստացման ամբողջական 
արժեշղթա, սկսած փեթակների, շրջանակների և մոմաթերթի արտադրությունից, ուսուցման 
խորհրդատվությամբ մինչև մեղրի ստացում և իրացում: 

Արջուտ համայնքում իրականացվել է մեղվաբուծության զարգացման ծրագիր և 
մեղվաընտանիքների մեծ քանակությունն ու բարձր արդյունքի ստացումը խոսում է ծրագրի 
արդյունավետության ու այս համայնքում մեղվաբուծության համար բարենպաստ պայմաննների 
առկայության մասին: 

Մեղվաբուծության զարգացման խոչընդոտներից է շուկայավարության բացակայությունը կամ 
թուլությունը և մեղվապահների միջև թույլ համագործակցությունը: 

Սպասարկող ոլորտներ 

Գյուղատնտեսության` մասնավորապես անասնապահության հետագա զարգացման 
հիմնական գրավականը տեղում գյուղատնտեսական ապրանքների մթերման և վերամշակման 
ձեռնարկությունների առկայությունն է: 

Վանաձորում, Մարգահովիտում, Դարպասում, Լեռնապատում և Արջուտում գործող կաթի 
վերամշակման արտադրությունները, ինչպես նաև մի շարք խոշոր վերամշակողների կողմից 
մթերման կազմակերպումը տեղերում մեծ խթան են ոլորտի զարգացման համար:  

Այսօր այդ արտադրողները կարողացել են իրենց համար ապահովել սպառման  
շուկաներ, սակայն դրանց ընդլայնման 

առումով դեռևս պետք է որոշակի աշխատանքներ 
կատարվեն, հատկապես համախմբի ներսում 
գտնվող արտադրողների կողմից: Համախմբի 
համայնքներում գործող կաթի վերամշակման 
արտադրությունները պետք է ուշադրություն 
դարձնեն արժեշղթայի բոլոր բաղադրիչների վրա` 
գյուղատնտեսական մթերքի արտադություն–
մթերում- վերամշակում–սպառման շուկա:  

Համախմբի մի շարք համայնքներում առկա են 
բանջարաբոստանային մշակաբույսերի (կաղամբ, 
բազուկ, գազար, կարտոֆիլ և այլն) մեծ 
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ծավալների արտադրության հնարավորություններ, սակայն դրանց իրացման համար կան 
դժվարություններ: Այստեղ նույնպես կարևորվում է արժեշղթայի վերջին օղակների 
(վերամշակում, փաթեթավորում, սպառման շուկա) հնարավորությունների ստեղծումը: 

Ի տարբերություն համախմբում կաթնամթերքի արտադրության ու վերամշակման լիարժեք 
արժեշղթայի առկայության՝ խոշոր և մանր եղջերավորների մսի մթերումն ու իրացումն 
իրականացվում է ոչ կանոնակարգված ձևով: Կարևոր է դրա իրականացումը սպանդանոցների 
միջոցով: Համախմբում մսի իրացումը կատարվում է միայն Վանաձորի մանրածախ շուկայում 
կամ պատահական գնորդների կողմից: 

Ոչխարաբուծության զարգացման համար կարևոր է նաև երկրորդային հումքի` բրդի 
սպառման հնարավորությունների ստեղծումը: Համախմբի համայնքները հնարավորություն 
ունեն տարեկան մատակարարել մոտավորապես 10-12 տոննա բուրդ: Բրդի վերամշակման ու 
վերջնական ապրանքատեսակների ստացման (թել, գորգ, կարպետ և այլն) արդյունքում 
կխթանվի ոչ միայն ոչխարաբուծությունը, այլ նաև կդրվեն թեթև արդյունաբերության ու 
արհեստագործության նոր ոլորտի հիմքերը: Տնտեսության այս ճյուղի զարգացումը կարևորվում 
է նրանով, որ Վանաձորում առկա են թեթև արդյունաբերության խոշոր ձեռնարկություններ և 
ավանդույթներ: Շահումյան համայնքում առկա են գորգագործության զարգացման մի շարք 
գործոններ (մասնագետներ, հուշանվերների արտադրության ծրագրեր, արտադրական 
միջոցների առկայություն և այլն):  
 

ՎԱՆԱՁՈՐԸ` ՈՐՊԵՍ ՇՐՋԱԿԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 

 
Վանաձորը Լոռու մարզկենտրոնն է: Ըստ 2011թ. մարդահամարի տվյալների՝ այն ունի 

82,330 բնակիչ: Այս քաղաքային համայնքն զբաղեցնում է 2,638 հա մակերես Փամբակի ու 
Բազումի լեռների հովտում: Քաղաքի միջով են հոսում Փամբակ, Տանձուտ, Վանաձոր գետերը: 
Քաղաքի վարչական տարածքում է գտնվում Լոռի հանքային ջրի աղբյուրը:  

Համայնքային ենթակայության ճանապարհները 161 կմ են: Քաղաքի ուղևորատար 
երթուղիներում ընդգրկված են մոտ 160 ավտոբուսներ ու երթուղային տաքսիներ, գրանցված են 
ու գործում են մոտ մեկ տասնյակ տաքսի ծառայություններ, որոնք սպասարկում են նաև 
համախմբի համայնքների բնակչությանը: Քաղաքում իրենց ծառայություններն են առաջարկում 
Հայաստանում գործող բոլոր երեք հեռախոսային օպերատորները (Բիլայն, Վիվասել-ՄՏՍ, 
Օրանժ), ինչպես նաև ինտերնետային կապի և կաբելային հեռուստատեսության առաջատար 
ընկերությունները (Ucom, Rostelecom և այլն):  
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Վանաձորում գործում է ավելի քան երկու տասնյակ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն և 29 միջնակարգ դպրոց: 6 միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում (քոլեջներ) սովորում է մոտ 1,100 ուսանող:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վանաձորում գործում է հինգ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն (համալսարան), 
այդ թվում  Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանը, ԵՊՃՀ Վանաձորի 
մասնաճյուղը և Երևանի գյուղատնտեսական ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղը:    

Վանաձորում բավականին ակտիվ է մշակութային կյանքը, որին հատկապես նպաստում են 
գործող 10 գրադարանները, 3 մշակույթի տները, կամերային երգչախումբն ու նվագախումբը, 
«Հորովել» երգի-պարի համույթն ու Երգի թատրոնը: Հատկապես մեծ դեր ունեն Աբելյանի 
անվան պետական դրամատիկական թատրոնն ու Տիկնիկային թատրոնը: Վանաձորում գործում 
է վեց երաժշտական դպրոց: 

Վանաձորն ունի հարուստ մարզական ավանդույթներ: Գործում են Վանաձորի քաղաքային 
մարզադաշտը, ըմբշամարտի համալիրը, Ազարյանի անվան մարմնամարզական դպրոցը, 
Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադաշտը, ծանրամարտի 
մասնագիտացված մարզադաշտը, մի շարք մանկապատանեկան մասնագիտացված 
մարզասրահներ, այդ թվում` լողի մարզասրահը: Մի քանի տարի է, ինչ գործում է Վանաձորի 
շախմատի դպրոցը: 
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ՎԱՆԱՁՈՐ  ՔԱՂԱՔԻ  ԵՎ  ՀԱՄԱԽՄԲԻ  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ 
ԿԱՊԵՐԸ 

 
Այս սխեմայից երևում է, թե ինչպիսի գործառույթներ են կենտրոնացած Վանաձորում, որ 

օգտակար են համախմբի համայնքների համար, և համայնքներից յուրաքանչյուրն ինչ է 
մատակարարում Վանաձորին` որպես սպառողի, մթերողի ու վերամշակողի: 

Վանաձոր
- գյուղատնտեսական  
շուկա

- կաթի մթերում

- գյուղատնտեսական 
ծառայություններ

- արդյունաբերական 
ապրանքների շուկա

- տրանսպորտային 
հանգույց

- միջնակարգ 
մասնագիտական ու 
բարձրագույն կրթություն

- բուժօգնություն

- մշակութային օջախներ և
ազատ ժամանց

-սպորտ և 
մարմնամարզություն

- տրանսպորտային 
հանգույց

- սոցիալական 
ծառայություններ

Արջուտ 
կաթ, կաթնամթերք, մեղր, ամառանոցներ, միրգ, 

բանջարեղեն

Լեռնապատ
կաթ, կաթնամթերք, միրգ, բանջարեղեն

Դարպաս
կաթ, կաթնամթերք, միս, ծաղիկներ, բանջարեղեն

Բազում
միս, կաթ, հանգստի գոտիներ

Փամբակ
միս, կաթ, հատապտուղներ, հասարակական սննդի 

կետեր

Գուգարք
միս, կաթ, մեղր, մեղվափեթակներ ու մոմաթերթ 

Շահումյան
միս, կաթ, բանջարեղեն

Լերմոնտովո
կաթ, միս, բանջարեղեն

Մարգահովիտ
կաթ, կաթնամթերք, միս, բանջարեղեն, մեղր

Ֆիոլետովո
կաթ, միս, բանջարեղեն, թթու դրած կաղամբ
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Խորհրդային տարիներին Վանաձորը խոշոր արդյունաբերական կենտրոն էր, որտեղ 
զարգանում էր քիմիական, մեքենաշինական, սարքաշինական ու թեթև (կարի, տրիկոտաժի) 
արդյունաբերությունը: Այս ոլորտների ձեռնարկություններից ոչ լիարժեք գործում է թեթև 
արդյունաբերությունը (բացակայում են արժեշղթայի կարևորագույն օղակները): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Գլորիա» կարի ֆաբրիկան Վանաձորում 
 

Այժմ Վանաձորի տնտեսությունը հիմնված է փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, որոնց հիմնական 
ուղղություններն են փոքր արտադրությունները, ծառայություններն ու առևտուրը, որոնք 
հիմնականում միտված են ներքին սպառման (այդ թվում համախմբի գյուղական համայնքների) 
պահանջների բավարարմանը:  Վանաձորում իրենց մասնաճյուղերն ունեն Հայաստանում 
գործող առևտրային բանկերի հիմնական մասը՝ ՎՏԲ Բանկ, Արդշինբանկ, Յունիբանկ, 
ԱկբաԿրեդիտ Ագրիկոլ բանկ և այլն, ինչպես նաև հիմնական ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպությունները՝ Ֆինկա, Արեգակ և այլն:  

Այսպիսով, Վանաձորը լինելով սպառողական մեծ շուկա համախմբի գյուղական 
համայնքների համար` միաժամանակ մթերում, վերամշակում ու իրացնում է այդ գյուղերում 
ստացված գյուղատնտեսական գործունեության արդյունքը: 
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Կաթնամթերքի արտադրություն 

 

Այն, որ Վանաձորի համախումբը բարենպաստ է կաթնամթերքի արտադրության համար, 
վկայում են ներկայումս տեղի ունեցող զարգացումները: Հայաստանում կաթնամթերքի 
արտադրության առնվազն երեք ամենախոշոր ձեռնարկությունները (Աշտարակ կաթ, 
Մարիաննա, Անի) Վանաձորում և համախմբի գյուղական համայնքներում իրականացնում են 
կաթի մթերում: Ըստ փորձագիտական գնահատականների Վանաձորում և համախմբի 
համայնքներում գործող արտադրություններին բաժին է ընկնում կաթի արտադրության միայն 
25-30%-ը, իսկ Վանաձորի բնակչության միայն 45-55%-ն է օգտվում տեղում արտադրված 
կաթնամթերքից: Համախմբի համայնքներից այլ համայնքներ ու մարզեր չի արտահանվում 
կաթնամթերք: Այս ցուցանիշները խոսուն են և  թույլ են տալիս վստահաբար ասել, որ  
կաթնամթերքի արտադրությունը Վանաձորում և համախմբի համայնքներում զարգացման 
հնարավորություններ ունի: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձորում կաթնամթերքի արտադրությունը կարող է դառնալ համախմբի տնտեսության 
հիմնական ու հեռանկարային ճյուղ այն դեպքում, եթե կատարվեն զգալի ներդրումներ նոր 
տեխնոլոգիական արտադրությունների կազմակերպման համար, մթերվի 3-4 անգամ ավելի կաթ 
(այժմ մթերվողի համեմատությամբ): Ոլորտի զգալի առաջընթացի մյուս ցուցանիշները կարող են 
լինել տեղի շուկայի ու Հայաստանի այլ շուկաների գրավումը: Որոշ արտադրատեսակներ 
(մասնավորապես պանիր) կարող են նաև արտահանվել Հայաստանից, մանավանդ որ դրա 
փորձը Լոռու մարզում արդեն առկա է: Նման ակտիվ գործունեության արդյունքում համախմբի 
գյուղական համայնքներում անասնապահության եկամտաբերությունը կկրկնապատկվի:  

ՀՈՒՄՔԻ 
ՍՏԱՑՈՒՄ 

ՄԹԵՐՈՒՄ, 
ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ 
ՀԵՏ 

ԿԱԴՐԵՐԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

ԻՐԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՆՈՐ 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿ-
ՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 

 

 ՈԼՈՐՏԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ   ԹԵՐԻ Է ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ 
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Քիմիական արդյունաբերություն 
 

Վանաձորը խորհրդային տարիներին համարվում էր քիմիական արդյունաբերության 
կենտրոններից մեկը: Այստեղ էին գործում քիմիական արդյունաբերության այնպիսի հսկաներ, 
ինչպիսիք էին «Պրոմեթեյ քիմպրոմը», «Քիմիական մանրաթելերի կոմբինատը», «Պոլիմերային 
սոսինձների գործարանը» և մի շարք այլ արտադրություններ ու գիտահետազոտական 
կենտրոններ: Պլանային տնտեսության փլուզումով ավարտվեց նաև այս ձեռնարկությունների 
գործունեությունը` շուկայական տնտեսության պահանջներին անհամապատասխան 
գործունեության պատճառով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ըստ էության` Վանաձորում քիմիական արդյունաբերությունը նախկին ծավալներով և 
ուղղություններով վերագործարկելն իրատեսական չէ: Էներգակիրների ձևավորված շուկայական 
արժեքը և շուկայում առկա պահանջարկը թույլ չեն տալիս քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: 
Սակայն Վանաձորում դեռևս պահպանվել է մասնագետների մի խումբ, որոնք պատրաստ են և ի 
վիճակի են ներկայացնել նոր արտադրատեսակների համար մշակումներ: Առկա բարոյապես և 
ֆիզիկապես մաշված արտադրական հզորությունները կարող են միայն մասնակիորեն պիտանի 
լինել փոքր ծավալներով նոր արտադրությունների կազմակերպման համար, ինչպես օրինակ` 
հատուկ սոսինձների, կենցաղային քիմիայի տեսականու և մի շարք քիմիական միացությունների 
արտադրություն: 
 
 
 
 

ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ  
ՆՈՐ 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿ-
ՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ 

ՄԱՍՆԱԳԵՏ-
ՆԵՐԻ 

ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ԻՐԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ՉԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ՈԼՈՐՏԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ, ՈՐ  ԱՌԿԱ ԵՆ  ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ, ՍԱԿԱՅՆ ԹԵՐԻ ԵՆ  ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԻՔ 
ՈՒՆԵՆ 



 34 

Տեքստիլ արդյունաբերություն 
 

Վանաձորը և հարակից համայնքները դեռևս խորհրդային տարիներին ակտիվ ներգրավված 
են եղել տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում: Այս ոլորտի տասնյակ ձեռնարկություններ 
խորհրդային պլանային տնտեսության մաս են կազմել, որի փլուզումից հետո, կորցնելով այդ 
այլևս գոյություն չունեցող շուկան, ի վիճակի չեն եղել շարունակել իրենց գործունեությունը: 
Սեփականաշնորհվելով` թեթև արդյունաբերության այդ ձեռնարկությունները այդպես էլ 
չկարողացան մրցունակ լինել նույնիսկ տեղական շուկայում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Այժմ Վանաձորում տեքստիլ արդյունաբերության մի քանի ձեռնարկություններ («Գլորիա 
գլխամասային ֆաբրիկա», «Սարտոն» ՍՊԸ, «Դավգար» ՍՊԸ, «Բազում ֆիրմա» ԱԿ, և այլն) 
ապահովում են ավելի քան 2,000 աշխատատեղ` արտադրելով այլ երկրների (Գերմանիա, 
Իտալիա) ընկերությունների ապրանքանիշերով արտադրանք: Սակայն այսօր իրականացվող 
գործունեությունը կարող է հիմք դառնալ հետագա զարգացման համար, երբ Վանաձորում 
գործող այդ ընկերությունները կարտադրեն սեփական մշակումներով արտադրանք և իրենց 
արդյունքը կիրացնեն ներքին ու արտաքին շուկաներում: 

 
  

ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ  
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ 

ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ 

ԿԱԴՐԵՐԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

ԻՐԱՑՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ 
ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ՉԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ՈԼՈՐՏԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ, ՍԱԿԱՅՆ ԹԵՐԻ Է ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԼԻԱՐԺԵՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

№ Համախմբի գյուղական համայնքների համար 

1 Փողոցների լուսավորություն 
2 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
3 Տարածքների բարեկարգման և գեղեցկացման միջոցառումներ 
4 Ծառատունկ և ծաղկատունկ 
5 Լեռնապատ, Դարպաս և Արջուտ համայնքները դեպի Վանաձոր գլխավոր 

մայրուղուն  կապող ճանապարհների վերանորոգում  
6 Խմելու ջրի հիմնախնդրի լուծում (հատկապես Բազում համայնքում)  
7 Աղբահանության համակարգված իրականացում  
8 Աղբամանների տեղադրում 
9 Գործող մշակույթի դպրոցներում կահավորման արդիականացում և վերազինում 

10 Նախակրթարաններում (մասնավորապես Բազում համայնքի) կահավորման 
արդիականացում և վերազինում 

11 Վերահսկողության ուժեղացում անտառահատումների նկատմամբ  
12 Ծառահատված անտառներում տարիների ընթացքում առաջացած մացառներում 

սանիտարական հատումների իրականացում` անտառների վերականգնման համար 
13 Համայնքների մասնակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

երեխաների ուսման հարցերում (տրանսպորտային, կեցության, վարձավճարի, 
գրականության մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում)  

14 Արվեստի և սպորտի կազմակերպման պայմանների ստեղծում և/կամ բարելավում 
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ԼԵՌՆԱՊԱՏ, ԱՐՋՈՒՏ, ԴԱՐՊԱՍ, ԲԱԶՈՒՄ, ՓԱՄԲԱԿ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ԳՈՒԳԱՐՔ, ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ, 
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ԵՎ ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱԽՄԲԻ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԵՎ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 

№ 
 

Առաջարկվող ծրագրեր/ միջոցառումներ 
Պատասխանատու/ մասնակից 

ՀՀ 

Կառավ

արությ

ուն 

ՏԻՄ Աջակից 

կառույցնե

ր 

/ՀԿ-ներ և 

այլն/ 

Մասնա-

վոր 

հատ-

ված 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

1.  Ոռոգման համակարգի բարելավում 
 

 
  

2.  Մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ 
 

 

  
 

3.  Մասնագետների պատրաստում և 

վերապատրաստում (այդ թվում արհեստական 

սերմնավորման մասնագետներ) 

 

 
  

4.  Դաշտամիջյան ճանապահների բարեկարգում, 

արոտներում ջրապահովում 

    

5.  Անասնաբուժական ծառայություններ (ներառյալ՝ 

արհեստական սերմնավորում) 

    

6.  Հակակարկտային կայանների տեղադրում 
 

 
  

7.  Գյուղանտեսությունում նոր տեխնոլոգիաների և 

աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդների 

ուսուցում և ներդրում 

 

 
  

8.  Հողերի խոշորացում և կոոպերացիայի զարգացում 
   

 

9.  Լեռնապատ համայնքում առկա գյուղատնտեսա-

կան փորձադաշտի վերագործարկում և վերամշա-

կում 

  

  

10.  Գյուղատնտեսության և բիզնեսի կազմակերպման 

հարցերով խորհրդատվության և ուսուցման 

մատչելիության ապահովում 

 

 
  

11.  «Պայքար կրծողների դեմ» համալիր ծրագիր 
 

  
 

12.  Մեքենատրակտորային կայանի հիմնում     
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ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ 

ԿԱՐԻՔՆԵՐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 

 
Կարիքների լուծմանն ուղղված 

առաջարկություններ՝ համախմբի 
համայնքներում իրականացնելու համար 

 
 
 Լ

Ե
Ռ

Ն
Ա

Պ
Ա

Տ
 

Դ
Ա

Ր
Պ

Ա
Ս

 

Ա
Ր

Ջ
Ո

ՒՏ
 

Բ
Ա

Զ
Ո

ՒՄ
 

Փ
Ա

Մ
Բ

Ա
Կ

 

Շ
Ա

Հ
Ո

ՒՄ
Յ

Ա
Ն

 

Գ
Ո

ՒԳ
Ա

Ր
Ք

 

Լ
Ե

Ր
Մ

Ո
Ն

Տ
Ո

Վ
Ո

 

Մ
Ա

Ր
Գ

Ա
Հ

Ո
Վ

Ի
Տ

 

Ֆ
Ի

Ո
Լ
Ե

Տ
Ո

Վ
Ո

 

1 Տնտեսական ապրանքների խանութի բացում           

2 Կարի արհեստանոցի հիմնում           

3 Ռեստորանային համալիրի կառուցում           

4 Ամառային սրճարանի հիմնում           

5 Սրճարանի հիմնում           

6 Դեղատան հիմնում           

7 Կոշիկի վերանորոգման կետի գործարկում           

  8 Սերմերի, պարարտանյութերի և 
թունաքիմիկատների խանութի բացում 

          

9 Արագ սննդի կետի հիմնում           

10 Գեղեցկության սրահի հիմնում           
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԲԻԶՆԵՍ 
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

 
№ 

 
Բիզնես առաջարկություններ` 

համախմբում իրականացնելու համար 

Վ
Ա

Ն
Ա

Ձ
Ո

Ր
 

Լ
Ե

Ռ
Ն

Ա
Պ

Ա
Տ

 

Դ
Ա

Ր
Պ

Ա
Ս

 

Ա
Ր

Ջ
Ո

ՒՏ
 

Բ
Ա

Զ
Ո

ՒՄ
 

Փ
Ա

Մ
Բ

Ա
Կ

 

Շ
Ա

Հ
Ո

ՒՄ
Յ

Ա
Ն

 

Գ
Ո

ՒԳ
Ա

Ր
Ք

 

Լ
Ե

Ր
Մ

Ո
Ն

Տ
Ո

Վ
Ո

 

Մ
Ա

Ր
Գ

Ա
Հ

Ո
Վ

Ի
Տ

 

Ֆ
Ի

Ո
Լ
Ե

Տ
Ո

Վ
Ո

 

1 Պահածոների արտադրության 
կազմակերպում 

           

2 Խոզաբուծական ֆերմայի ստեղծում            
3 Սպանդանոցի հիմնում            
4 Ձկնաբուծարանի հիմնում            
5 Բրդի, կաշվի վերամշակման 

արտադրամասի հիմնում Վանաձորում 
           

6 Մեղվաբուծության զարգացման համալիր 
ծրագիր 

           

7 Սնկի արտադրություն            

8 Ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում            

9 Տնկարանի հիմնում և 
պատվաստակալների վաճառք 

           

10 Չրանոցի հիմնում            
11 Թռչնաբուծարանի (ինկուբատոր) հիմնում            
12 Հացամթերքների արտադրություն            
13 Ճագարաբուծարանի հիմնում            
14 Հավկիթի մթերման կետ            
15 Հատապտուղների վերամշակման կետի 

հիմնում 
           

16 Գյուղմթերքի շուկա ճանապարհի վրա            
17 Ձեռքի աշխատանքների պատրաստում, 

վաճառք 
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18 Սերմացուի արտադրություն 
/հացահատիկային և այլ մշակաբույսեր/ 

           

19 Դեղաբույսերի վերամշակման 
արտադրություն 

           

20 Բնական օշարակների արտադրություն            
21 Թանի (նաև գազավորված) 

արտադրություն 
           

22 Զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրություն            
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Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագիրն իրականացվել է տեղական թիմի և փորձագիտական 
խմբի մասնակցությամբ: Ծրագրի իրականացմանն աջակցել են Լեռնապատի համայնքապետ Սարիբեկ 
Աբազյանը, Արջուտի համայնքապետ Վարդան Մկրտչյանը, Դարպասի համայնքապետ Սամվել Ավետյանը, 
Բազումի համայնքապետ Սրբուհի Հարությունյանը, Փամբակի համայնքապետ Սամսոն Ուլիխանյանը, 
Շահումյանի համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանը, Գուգարքի համայնքապետ Աշոտ Աշուղյանը, 
Լորմոնտովոյի համայնքապետ Էդիկ Չախալյանը, Մարգահովիտի համայնքապետ Սամվել Անանյանը, 
Ֆիոլետովոյի համայնքապետ Ալեկսեյ Նովիկովը: 

 

Տեղական թիմ 
 

 Անուն, ազգանուն Համայնք Պաշտոն/զբաղմունք 
1 Մանուշ Կարապետյան գ. Դարպաս Գյուղատնտես  
2 Հեղինե Առաքելյան ք. Վանաձոր Գրադարանավարուհի  
3 Ռուզաննա Վարդանյան գ. Բազում Առաջատար մասնագետ 
4 Հակոբ Ծատուրյան գ. Բազում Հողաշինարար 
5 Լիլիթ Թումանյան գ. Լեռնապատ Ուսանող 
6 Լյուդմիլա Բեգլարյան ք. Վանաձոր Հեղինակ-հրատարակիչ 
7 Էմմա Գասպարյան գ. Մարգահովիտ Սոց. աշխատող 
8 Լուսինե Գևորգյան գ. Մարգահովիտ Մշակ. բաժնի աշխատակից 
9 Սենիկ Մանուկյան գ. Շահումյան Նկարիչ  
10 Ալբինա Գալստյան ք. Վանաձոր Դասախոս, դոցենտ  
11 Գայանե Բեջանյան ք. Վանաձոր Օպերատոր  
12 Սոֆյա Հարությունյան ք. Վանաձոր Լաբորանտ  

 
 
Փորձագիտական խումբ 
 
Ռշտուն Մարտիրոսյան` փորձագիտական խմբի ղեկավար 
Արամ Հարությունյան`    փորձագետ 
Սերգեյ Արզումանյան`     ՀԵԿԱ-ի «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի 

Տեղական տնտեսական զարգացման բաղադրիչի համակարգող 
Գարիկ Սիրոյան՝              ՀԵԿԱ-ի «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի 

ղեկավար  
Լիլիթ Ասատրյան՝            ՀԵԿԱ նախագահ, «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում     

Հայաստանում» ծրագրի թիմի ղեկավար 
 

№
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՆԱԽԱԲԱՆ. ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
ՎԱՆԱՁՈՐ, ԼԵՌՆԱՊԱՏ, ԱՐՋՈՒՏ, ԲԱԶՈՒՄ, ԴԱՐՊԱՍ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ԳՈՒԳԱՐՔ, ՓԱՄԲԱԿ, 
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ, ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ, ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ .................................................................................................................................. 11 
 
ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ .......................................................... 14 
 
ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ................................... 17 

 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  ................................................................................ 19 
 
ՀԱՄԱԽՄԲԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ  
ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ................................................................... 20 
 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ` ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԲԱՆՋԱՐԱԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ............................................................. 21 
 
ՎԱՆԱՁՈՐԸ ՈՐՊԵՍ ՇՐՋԱԿԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ .... 28 
 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ......................................................................... 32 

 
ՍՆՆԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ............................................................................................ 32 
 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ .................................................................................... 33 

 
ՏԵՔՍՏԻԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ....................................................................................... 34 
 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ  ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ...................... 35 

 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ................................................................................................................ 36 
 

ԲԻԶՆԵՍ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ ............................................................. 38 
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ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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