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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈւԹՅՈՒՆ 
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1.2.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇԽԱՀՐԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՌԵԼԻԵՖԸ   

1.3.  ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1.4. ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ  
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1.9.  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ 

1.10. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԿԱՊԵՐ ԵՎ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.11. ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

1.12. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.13. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.14.ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ  ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

1.15.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 
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3.1.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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        ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՈՎ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ   

        ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

3.4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

3.5. ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

        Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աղին համայնքի 2017-
2021թվականների  զարգացման ծրագիրը մշակված է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ և օրենքներով տեղական ինքնակառավարման մարմիներին 
վերապահված  իրավասությունների շրջանակներում և հանդիսանում է հնգամյա 
ժամկետում համայնքի համալիր զարգացմանն ուղղված ռազմավարական ուղեցույց 
փաստաթուղթ: 
       Հնգամյա ծրագիրն իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալ – տնտեսական 
իրավիճակի վերլուծության, առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, 
տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային 
զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող 
փաստաթուղթ: Այն նախատեսում է համայնքի տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի հիմնախնդիրների 
արդյունավետ լուծումը և բյուջետավորման նպատակային գործընթացի իրականացումը: 
Ծրագիրը ձևավորվել է համայնքի վրա արտաքին միջավայրի ազդեցության համակողմանի 
վերլուծության, սոցիալ-տնտեսական ներքին իրավիճակի գնահատման, առկա և 
ներուժային հնարավորությունների /բնական, աշխարհագրական, տնտեսական, 
սոցիալական, ֆինանսական, մարդկային/  հաշվառման արդյունքում: 
    Այն կարող է հաշվի առնվել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի զարգացման, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային 
քաղաքականության և սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացմանն ուղղված 
ռազմավարական ծրագրերում: 
    Ծրագիրն ավելի իրատեսական դարձնելու համար գնահատվել են համայնքի ուժեղ և 
թույլ կողմերը, դասակարգվել են առաջնային և հրատապ լուծում պահանջող 
հիմնախնդիրները, վերլուծվել են համայնքի ֆինասական, աշխատանքային, 
նյութատեխնիկական ռեսուրսներն ու տնտեսական հնարավորությունները: Առաջադրվել 
են ծրագրային աշխատանքներ, որոնցում տրվել են առկա հիմնախնդիրների 
նկարագրությունները, լուծման ուղիները, պահանջվող ֆինանսական միջոցները, 
ֆինանսավորման աղբյուրները, ակնկալվող արդյունքները, իրականացվելիք ծրագրերի 
կենսունակության ապահովման հիմնավորումները, ինչպես նաև կատարման ժամկետներն 
ու պատասխանատուները: Կատարվել են սոցիլ-տնտեսական իրավիճակի 
վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ներկայացվել  են համայնքի ներկա իրավիճակը 
բնութագրող  վիճակագրական տեղեկություններ: 
     Ծրագրում ներառված խնդիրները և դրանց առաջնահերթությունները չեն հավակնում 
լինել վերջնական և ծրագրերի իրականացման ընթացքում կախված արտաքին  ու ներքին 
գործոնների ազդեցությունից  կարող են ենթարկվել փոփոխությունների ու լրացումների: 
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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 
1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ 
      Ըստ տոհմագրական տվյալների`Աղին գյուղը հիմնադրվել է 1800-ական թվականների 
սկզբներին Արևմտյան Հայաստանի Ղարսի և Մուշի գավառներից գաղթած ընտանիքների 
կողմից: 1887 թվականից Աղինը գտնվել է Ալեքսանդրապոլի գավառի կազմում:  1921 
թվականին բնակավայրում հաստատվել է խորհրդային կարգեր և մինչև 1996 թվականը 
ընդգրկված է եղել Անիի շրջանի կազմում: 1996 թվականին Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային վերջին բաժանումից հետո Աղինը, որպես վարչական առանձին 
միավոր` ինքնուրույն համայնք, ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի 
մարզի կազմում: Ախուրյանի ջրամբարի կառուցումից, երկրաշարժաից հետո գյուղի մի 
մասը տեղափոխվեց նորակառույց ավան, որի հետևանքով այն բաժանվեց չորս մասի: 
Աղին գյուղը  սահմանակից է Թուրքիայի պետական սահմանին և ընդգրկված է Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանամերձ գյուղերի ցանկում:  
Գյուղի <<Սուրբ Հակոբ>> եկեղեցին կառուցվել է 1878 թվականին: 
Համայնքը աչքի է ընկել հատկապես հացահատիկի, կաթի և մսի արտադրության բարձր 
ցուցանիշներով: 
Գյուղի վարելահողերի գերակշռող մասը լեռնատափաստանային սևահողեր են, որի 
ոռոգման, պարարտացման և ագրոտեխնիկական կանոնների ճիշտ կիրառման դեպքում 
կարող է ապահովվել հացահատիկի և բաջարաբոստանային մշակաբույսերի կայուն և 
բարձր բերքատվություն:Համայնքի աշխատունակ բնակչության հիմնական մասը զբաղված 
է գյուղացիական տնտեսությամբ և արտագնա աշխատանքով; 
Աղինը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ինչպես Հայրենական Մեծ պատերազմին, այնպես 
էլ Արցախյան ազատամարտին: Հայրենական Մեծ պատերազմում տվել է 42 զոհ: Արցախյան 
ազատամարտի մասնակիցներ են համայնքի 15 ազատամարտիկներ: 
Գյուղիհողատարածքը հյուսիս-արևելյան մասով սահմանակից է Շիրակի մարզի 
Իսահակյան գյուղի հողատարածքներին, իսկ հարավ-արևելյան մասով` Շիրակի մարզի 
Սարակապ և Ջրափի գյուղի հողատարածքներին: Աղին համայնքը գտնվում է Հայաստան-
Թուրքիա սահմանի վրա: 
Գյուղը ունի կտրտված ռելիեֆ: Այն ծովի մակերևույթից բարձր է մոտավորապես 1510մետր; 
Ամենաբարձր ջերմաստիճանը, որը նկատվում է հուլիսի վերջին տասնօրյակի և օգստոսի 
առաջին տասնօրյակին` +30+35C; ՈՒնի խստաշունչ ձմեռ` ամենացածր ջերմաստիճանը 
հունվար ամսին կազմում է -30-35C; 
Ջերմաստիճանային տատանման ամպլիտուդը կազմում է +35-35C; Կլիման խիստ 
ցամաքային է: 
Որպես խմելու ջուր օգտագործում են արտեզյան հորերի ջրերը:Հողերը ոռոգելի չեն, չնայած 
որ ոռոգելու շատ հնարավորություններ առկա են: Հաշվարկված է, որ 1993թվականից մինչև 
այսօր տարեկան մթնոլորտային տեղուների միջինը կազմում է 450-460մմ: Արձանագրված է 
եղել, որ ամենացածր տարեկան տեղումները եղել են 1965 թվականին`219մմ և 1989 
թվականին`195մմ: 
Տարածքում գերակշռում են լեռնատափաստանային սևահողերը: Հարուստ է 
շինարարական ավազով ու կավով: Բնակավայրի տարածքը հարուստ է արտեզյան 
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ջրերով:Հողատարածքները մշտապես վտանգված են կարկտահարությամբ և տևական 
երաշտով : Տարածքը գտնվում է ուժեղ սեյսմիկ գոտում: Հիշարժան են 1926և1988 
թվականների աղետալի երկրաշարժերը: 
Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 1794.2հա, որից գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր են 1384.62հա-ը, այդ թվում 422.76հա` վարելահող, 933.35հա` 
արոտավայր և 28.51հա այլ հողատեսքեր: Համայնքի կառուցապատված տարածքը 
զբաղեցնում է 90.8հա: 
Բնակավայրը գտնվում է նախկին շրջկենտրոնից 32կմ, մարզկենտրոնից`30կմ և 
մայրաքաղաքից`125կմ հեռավորության վրա:   
Գյուղի հարևանությամբ է անցնում Գյումրի-Երևան երկաթգիծը և Գյումրի-Արմավիր 
ավտոմայրուղին: 
1.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Հայտնի պատմական տեղեկությունների համաձայն գյուղը ձևավորվել է 1826 թվականից: 
Համաձայն որոշ տվյալների` գյուղի ձևավորումը պայմանավորված է երկու ընտանիքների 
հաստատումով: Հետագայում հարևան Մուշի և Ղարսի նահանգների գյուղերի հաշվին աճել 
է գյուղը և արդեն 1873 թվականին գյուղն ուներ 185,1897-ին`439,1926-ին`750,1939-
ին`1500,1959-ին`1025,1979-ին`816,2006-ին`560 բնակիչ:Գյուղի բնակչության թվաքանակը 
աճել է ետեղեռնյա շրջանում հատկապես Մուշի և Ղարսի բնակիչների հաշվին, որոնք 
հաստատվել են տարբեր ժամանակներում: 
 
Աղին համայնքի բնակչությունը 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 613 մարդ 
(աղյուսակ 2): 

 
                                                                                                                                           Աղյուսակ 2. 

Համայնքի բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները 
(01.01.2016 թ. դրությամբ) 

 

 
Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 601 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 

289 և կանայք՝ 312: Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը 
ներկայացված է աղյուսակ 3-ում: 

 

                                                                                                                                               Աղյուսակ 3.  
Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները 

(01.01.2016 թ. դրությամբ) 
 

Հ/հ Ցուցանիշները 

Ըն
դա

մե
նը

 
հա

մա
յն

ք 

1. Առկա բնակչության թիվը, 
այդթվում` 

601 

 Տղամարդիկ  289 
 Կանայք 312 
 0-4 տարեկան   
 5-6 տարեկան 19 

Հ/հ Բնակավայրի անվանումը 
Մշտական 

բնակչության 
թվաքանակը 

Մշտական տնային 
տնտեսությունների 

թվաքանակը 

Առկա տնային 
տնտեսությունների 

թվաքանակը 
1. Աղին 613 մարդ 163տ/տ. 157 տ/տ. 
2. Ընդամենը 613 մարդ 163տ/տ. 157 տ/տ. 
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 7-10 տարեկան 27 
 11-14 տարեկան  29 
 15-17 տարեկան 22 
 18-22 տարեկան 37 
 23-45 տարեկան 186 
 46-62 տարեկան  190 
 63 և բարձր տարիքի 49 

2. Կենսաթոշակառուներ 56 

 Տարիքային և 
աշխատանքային  

44 

3. Փախստականներ  0 

4. Միակողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ  

3 

5. Երկկողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ  0 

6. Հայրենական մեծ 
պատերազմի մասնակիցներ 

0 

7. Արցախյան պատերազմի 
մասնակիցներ  

15 

8. Հաշմանդամներ, այդ թվում` 12 
 Մանկուց հաշմանդամներ  3 

9. Աշխատունակներ  420 
10. Զբաղվածներ  380 
11. Գործազուրկներ 15 

13. 

Ընտանեկան նպաստների 
պետական համակարգում 
գրանցված ընտանիքների 
թիվը 

17 

14. 
Արցախյան պատերազմում 
զոհվածների ընտանիքների 
թիվը 

0 

15. 
Բնակարանիկարիքավոր 
ընտանիքների թիվը, այդ 
թվում` 

77 

 Անօթևան ընտանիքներ 5 

16. 

Բնակարանային 
պայմանների բարելավման 
կարիք ունեցող ընտանիքների 
թիվը 

30 

17. 
Արտագնա աշխատանքի 
մեկնող ունեցող տնային 
տնտեսությունների թիվը 

40 

18. 
Արտագնա (սեզոնային) 
աշխատանքի մեկնողների 
թիվը 

53 
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   1.3.ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

    Ժողովրդի իշխանությունն իրականացնելու և համայնքային խնդիրները լուծելու 

նպատակով  համայնքում օրենքով սահմանված կարգով ընտրված են  համայնքի ավագանի  

/ավագանու 5  անդամ/  և համայնքի ղեկավար: 2016 թ. հոկտեմբերի 2-ին համայնքում 

կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրությունների արդյունքներով համայնքի ղեկավար է 

վերընտրվել Մանուկ Թովմասյանը: 

  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> և <<Համայնքային ծառայության մասին>>  

Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների համաձայն ձևավորվել է համայնքի ղեկավարի 

աշխատակազմ հետևյալ կառուցվածքով՝ 

Աղյուսակ 4. Աղին համայնքի աշխատակազմը  
 

 

Հ/հ 
Պաշտոնիանվանումը 

(համայնքայինծառայությանպաշտոններիմասովնաև՝ծածկագիրը) 
Հաստիքների 

քանակը 
Հաստիքային 

 միավորը 

Պաշտոնային 
դրույքաչափը

(ՀՀ դրամ) 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

1. Համայնքի ղեկավար 1 1 180000 
 ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

2. Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1) 1 1 112000 
3. Գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ (2.3-1) 1 1 110000 
4. Առաջատար  մասնագետ (3.1-1) 1 1 80000 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՄԱՏՈՒՑՈՂԵՎՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 

5. Հարկային գործակալ 1 1 90000 
6. Վարորդ 1 1 72752 
7. Հավաքարար 1 1 72752 

 Ընդամենը 7  717504 
 

                                                                                                                                                                                                  

  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի և համայնքի ավագանու 

կանոնակարգի համաձայն համայնքում  կազմավորվել և գործում են հետևյալ մշտական 

հանձնաժողովները` 

 Վարչական հարցերի հանձնաժողով,                                                                                                               

 Անչափահասների  հարցերի  հանձնաժողով,                                                                                     

 Խնամակալության և հոգաբարձության հարցերի  հանձնաժողով,                                        

 Կանանց և երեխաների հարցերի հանձնաժողով, 

 արտակարգ իրավիճակներից հետո ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասները գնահատող հանձնաժողով, 
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1.5.ՀԱՄԱՅՄՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

     Համայնքի սեփականության գույքի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1997թ. 

մարտի 14-ի <<Համայնքների սեփականության գույքի ցանկը սահմանելու մասին>> թիվ 51 

որոշմամբ:  

     Համայնքի գույքը ֆիզիկական և բարոյական մեծ մաշվածություն ունի: Քայքայված և 

անբարեկարգ վիճակում է համայնքի վարչական շենքը: Շենքային հարմարությունների 

բացակայության պատճառով անմխիթար վիճակում է գրադարանի 4500կտոր 

գրականության պահպանությունը: Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցը կառուցվել է 

2007թվականին, ունի 4000մ ընդհանուր երկարություն  և երբևէ հիմնական նորոգման չի 

ենթարկվել:Հաճախակի են ցանցի վթարները: Անմխիթար է խորքային հորերի 

վիճակը:Պոմպակայանի 3 խորքային պոմպերը նորոգման կարիք ունեն: 

2000թվականին կառուցված <<Աղինի առողջության կենտրոն>>ՓԲԸ-ի մասնաշենքը ունի 

վերանորոգման կարիք,չի գործում ջեռուցման համակարգը,որը բարդացնում է հիվանդների 

սպասարկման աշխատանքները: 

    <<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի>>  շրջանականերում 

2010 թվականին շահագործման է հանձնվել բնակավայրի գազաֆիկացման համակարգը:    

Սակայն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չունենալու պատճառով համայնքի ոչ 

բոլոր տնտեսություններ են կարողացել միանալ գազատարին: Սպառիչ ցանցերի 

բացակայության պատճառով բնական գազից օգտվում են համայնքի տնտեսությունների 

միայն 30 տոկոսը:    

ՑԱՆԿ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 
 

N Գույքի անվանումը Չափի 
միավոր 

Քանակ Միավորի 
արժեքը 
/հազար 
դրամ/ 

Հաշվեկշռ
ային 

ընդհանուր 
արժեքը 
/հազար 
դրամ/ 

Գույքի տեխնիկական 
վիճակի 

նկարարգրությունը 

1. Գյուղապետարանի շենք 
հատ 1   

 ենթակա է 
վերաանորոգման 

2. Եկեղեցու  շենք հատ 
1 30.266 30.266 

ենթակա է 
վերաանորոգման 

3. Գերեզմանոցի պարիսպ գ/մ 
1500 289.766 289.766 

ենթակա է 
վերաանորոգման 
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4. Խմելու ջրի ավազան /250 
խ.մ.-1 

հատ 
1 729.881 729.881 

բավարար 

5. Խմելու ջրի ավազան /250 
խ.մ.-2 

հատ 
1 319.484 319.484 

բավարար 

6. Խմելու ջրի ավազան /250 
խ.մ.-3 

հատ 
1   

ենթակա է նորոգման 

7. Կոյուղագիծ 
գծ.մ. 3000   

ենթակա է 
նորոգման/1.5 կմ/ 

8. Խմելու ջրագիծ 
գծ.մ.    

ենթակա է նորոգման 
/2 կմ/ 

9. Երկաթյա պահարան հատ 1 1.5 1.5 առկա 
10.  Կշեռք  10 տոննա հատ 1 15.869 15.869 բավարար 
11. Երկաթյա պահարան հատ 1 0.643 0.643 առկա 
12 Բնակելի անավարտ 

շինություն 
հատ 

27 141000.0  
խարխլված 

13 Չսեփականաշնորհված 
բնակելի  տուն 

հատ 
25 60000.0  

առկա 

14 Չսեփականաշնորհված  
բազմաբնակարան 
շենքեր 

հատ 
2 379.26 758.52 

առկա 

15 Գրասեղան հատ 1 112.5 112.5 բավարար 
16 Գրասեղան կազմ 4 45.0 180.0 բավարար 
17 Գրասեղան հատ 1 22.818 22.818 բավարար 
18 Աթոռ  հատ 1 81.0 81.0 բավարար 
19 Աթոռ  հատ 

4 17.28 69.12 
ենթակա է 

դուրսգրման 
20 Վարագույրների 

կոմպլեկտ 
հատ 

8 22.5 180.0 
բավարար 

21 Հեռուստացույցի 
տակդիր 

հատ 
1 36.0 36.0 

բավարար 

22 Էլ.  ջեռուցիչ հատ 1 29.408 29.408 բավարար 
23 P/V հատ 1 271.17 271.17 բավարար 
24 Մոնիտոր հատ 1 107.64 107.64 բավարար 
25 PRINTER հատ 1 107.64 107.64 բավարար 
26 Տպիչ հատ 1 85.0 85.0 բավարար 
27 Ստեղնաշար հատ 1 10.0 10.0 բավարար 
28 Գրապահարան հատ 1 25.588 25.588 բավարար 
29 Ավտոմեքենայի  գազի 

աքսեսուարներ 
հատ 

1 378.0 378.0 
բավարար 

30 Ավտոմեքենա  BMW 
հատ 1 2080.0 2080.0 

ենթակա է 
վերանորոգման 

31 Գրքային  ֆոնդ  
մետաղյա 
գրադարակներով 

  0  
Քանակն հաշվառում 

չունի 

32 Համակարգիչ հատ 1 115.0 115.0 բավարար 
33 Պոմպ հատ 1 400.0 400.0 բավարար 
34 Հակակարկտային  հատ 1 4000.0 4000.0 առկա 
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կայան 
35 Մոնիտոր LG հատ 1 125.0 125.0 լավ 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ      

 

1.6.ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

     Բնակավայրը կոյուղացված է: Կեղտաջրերի հեռացման համակարգն ունի 4կմ ընդհանոր 

երկարության, որը կառուցումից ի վեր վերանորոգման չի ենթարկվել:  

     Բնակավայրում կանոնակարգված աղբահանություն չի իրականացվում: Կենցաղային 

աղբը համայնքից հեռացվում է տնային տնտեսությունների և  գյուղապետարանի կողմից 

կազմակերպվող սանիտարական մաքրման օրերի  միջոցով: 

    Բնակավայրը չունի համայնքային նշանակության հանգստի  գոտի: Հատկապես ամռան 

ժամանակաշրջանում բարձր է օդի փոշոտվածությունը:  

    Բնակավայում վտանգավոր արտանետումներ չկան: 

1.7.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

   Համայնքում կա 100 առանձնատներ՝ 12000 քառ.մ ընդհանուր մակերեսով և 3 

բազմաբնակարան բնակելի շենքեր` 30բնակարանով 3600քառ.մ ընդհանուր 

մակերեսով:Բնակավայրը գտնվում է երկրաշարժի գոտում:Համայնքինքի Հին թաղամասի և 

Հին կայարանի տները ամբողջովին վթարային են և բնակության համար ոչ պիտանի: Նոր 

կայարանի երկու բազմաբնակարան շենքերի տանիքները ունեն կապիտալ վերանորոգման 

կարիք:  

1.8. ԽՄԵԼՈՒ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՈՒՐ 

       Բնակավայրի խմելու ջուրը մատակարարվում է լոկալ համակարգով`խորքային 3 

պոմպերի միջոցով:Խմելու ջրի որոկը, որը պարբերաբար ուսումնասիրվում է 

հակահամաճարակային ծառայության կողմից, բնութագրվում է բավարար և խմելու համար 

պիտանի: Համայնքի ջրամատակարարման ներտնտեսային ցանցի ընդհանուր 

երկարությունը կազմում է 4000մ, որի 50%-ը քայքայված է և նորոգման կարիք ունի: 

Կապիտալ նորոգման կարիք ունի նաև ՕԿՋ-ն: 

Համայնքը չունի ոռոգման համակարգ:  

    Բնակավայրի հարևանությամբ է գտնվում Ախուրյանի ջրամբարը: Համապատասխան 

համակարգի կառուցման դեպքում առկա հսկայածավալ ջրային պաշարները կարող են 

օգտագործվել համայնքի ոռոգման կարիքների համար: 
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1.9. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  ԵՎ  ԿԱՊ 

     Անբարեկարգ և քայքայված վիճակում է շուրջ 8 կմ ընդհանուր երկարության 

ներհամայնքային ճանապարհները: Դաշտամիջյան ճանապարհների ընդհանուր 

երկարությունը կազմում է 20 կմ: Նրա առանձին տեղամասերի քայքայվածության 

պատճառով այն գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար դարձել են անանցանելի և լուրջ 

դժվարություններ են ստեղծվում գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման 

ժամանակ: Համայնքի ուժերով և ներգրավված միջոցներով պարբերաբար կատարվել են 

ներհամայանքային ճանապարհների առանձին հատվածների փոսալցման աշխատանքներ, 

սակայն այն բավարար համարել չի կարելի: 

   Բնակավայրում գործում է փոստային բաժանմունք: 

   Համայնքում առկա է բնակիչների սեփականությունը հանդիսացող 60 մարդատար 

ավտոմեքենա: 

      Բնակավայրը ապահովված է <<ՎԻՎԱՍԵԼ ՄՏՍ>>, <<ՕՐԱՆԺ>>, <<ԲԻԼԱՅՆ>> բջջային և 

<<Արմենտելի>> կողմից սպասարկվող ֆիքսված հեռախոսակապով:  

    Բնակավայրն ընդունում է  7 հանրապետական և 3 մարզային  հեռուստաալիքներ: Թույլ է 

ինտերնետային կապը: 

    Բնակավայր - մարզկենտրոն տրանսպորտային կապն ապահովվում է միկրոավտոբուսի 

5 երթուղիերի  միջոցով: Մեկ ուղևորի փոխադրավարձը կազմում է 250 դրամ:    

    Մայրաքաղաքի և հարևան համայնքների հետ  կապն ապահովվում է Գյումրի-Արմավիր-

Երևան երթուղային ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների միջոցով:  Աղինի երկաթուղային 

կայարանի միջոցով ապահովվում է համայնքի բնակիչների փոխադրումները՝ քաղաքներ 

Արմավիր և Երևան: 

 

1.10. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԿԱՊԵՐ ԵՎ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

   Համայնքը համախմբված է:  

   Բնակչությունը սերտ կապեր ունի մայրաքաղաքի, մարզկենտրոնի, նախկին 

շրջկենտրոնի  և  շրջակա բոլոր համայնքների հետ:  

   Համայնքը համագործակցում է ինչպես հանրապետությունում գործող քաղաքական և 

հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների  

ու  հիմնադրամների հետ:  



 14 

    Համայնքն անդամակցում է <<Հայաստանի համայնքների միություն>> իրավաբանական 

անձանց միությանը, համագործակցության կապեր ունի <<Գյուղական տարածքների 

տնտեսական զարգացման>> ծրագրի, <<Հայաստան համահայկական հիմնադրամի>>,  

<<Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի>>, <<Գյուղական բարեփոխումների 

աջակցության ծրագրի>>, ՄԱԿ-ի ՀՊԾ <<Սնունդ աշխատանքի դիմաց>> ծրագրի, <<Շիրակ 

հասարակական կազմակերպությունների միություն>> ՀԿ-ի,  <<Շիրակի հասարակական 

կազմակերպությունների միություն>> ՀԿ-ի, ներդրումային այլ կազմակերպությունների  ու 

հիմնադրամների հետ:  

    Հոգևոր ոլորտում համայնքը համագործակցում է Շիրակի Առաջնորդարանի և Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ: 

 

1.11.ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է  1794.2 հա, որից ` 

1. գյուղատնտեսակն նշանակության հողեր – 1384.6 հա, 

 այդ թվում` 

 վարելահողեր – 422.76 հա, 

այդ թվում՝ 

սեփականաշնորհված – 377.62 հա, 

համայնքային սեփականության –  45.14 հա, 

 արոտներ – 933.35 հա. 

 այլ հողատեսքեր – 2851 հա: 

Վարելահողերի մեկ հեկտարից ստացվող զուտ եկամտի կադաստրային միջին 

գնահատականը կազմում է 25300 դրամ, իսկ արոտներինը՝ 10700 դրամ: 

Սեփականաշնորհված վարելահողերի մեկ հողբաժնի չափը կազմում է 1.83 հա. 

2.  Բնակավայրի հողեր – 94.14 հա. 

3.  Արդյունաբերական, արտադրական նշանակության հողեր 13.15 հա. 

4.  Ճանապարհների տակ օգտագործվող հողեր – 32.4 հա. 

5.  Պատմամշակութային նշանակության հողեր – 11.2 հա. 

6.  Ջրային ֆոնդի հողեր – 267.35հա. 

7.  Հատուկ նշանակության հողեր – 3.97 հա. 
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1.12. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

      Գյուղտնտեսության բնագավառի հիմնական ճյուղերը հացահատիկային        

կուլտուրաների մշակությունն ու անասնապահությունն են: Ոռոգման ջրի, բնակլիմայական 

ոչ բարենպաստ պայմանների /երաշտ, կարկտահարություն, ցրտահարություն և այլն/ և 

հակակարկտային կայանքների բացակայության պատճառով համայնքի գյուղացիական 

տնտեսությունները լուրջ դժվարությունների առաջ են կանգնած գյուղատնտեսական 

մթերքների կայուն արտադրություն կազմակերպելու և բարձր բերքատվություն 

ապահովելու համար:  

      Համայնքում կազմավորված են 164 գուղացիական տնտեսություններ, որոնց կողմից 

մշակվում է 464.8 հա վարելահող և օգտագործվում 700.0 հա արոտ:  Համայնքի 

տնտեսությունների սեփականությունն է հանդիսանում 377.62 հա վարելահող, իսկ թվով 21 

տնտեսությունների կողմից օրենքով սահմանված կարգով վաձակալված է 29.811 հա 

վարելահող: Համայնքում վարելահող չունեցող տնտեսություններ չկան:  

     Դաշտավարության բնագավառում տնտեսությունները հիմնականում զբաղվում են  

ցորենի, գարու, կերային մշակաբույսերի, մասամբ կարտոֆիլի, կաղամբի և բանջարա-

բոստանային այլ կուլտուրաների մշակությամբ: Գյուղատնտեսական մթերքների 

արտադրության արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է բնակլիմայական  

պայմաններից: Ցանկատարածությունները մշտապես վտանգված են երաշտով, 

ցրտահարությամբ և կարկտահարությամբ: Հացահատիկային կուլտուրաների միջին 

բերքատվությունը բնակլիմայական բարենպաստ պայմանների դեպքում կազմում է 25-30 

ցենտներ, իսկ երաշտի, ցրտահարության  կամ կարկտահարության դեպքում կորուստը 

կարող է կազմում է 50-100%: Բուսաբուծության զարգացմանը մեծապես խոչընդոտում է 

ոռոգման համակարգի քայքայվածությունը, լավորակ սերմերի բացակայությունը, 

գյուղատնտեսական մեքենաների ու գործիքների մաշվածությունն ու պակասը, դիզելային 

վառելանյութի, պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների բարձր գները:  

    Բուսաբուծության բնագավառում վերջին 10 տարիներին արձանագրվել է հացահատիկի և 

կարտոֆիլի արտադրության ծավալների նվազում: 

     Գյուղացիական  տնտեսությունների կողմից  պահվում է 460 գլուխ խոշոր եղջերավոր 

անասուններ, այդ թվում կովեր` 290 գլուխ, ոչխարներ և այծեր՝ 350 գլուխ, խոզեր 250 գլուխ: 

Առանձին տնտեսություններ զբաղվում են նաև թռչնաբուծությամբ /հավեր՝ 1674 թև/ և 

մեղվապահությամբ /220 մեղվաընտանիք/:  
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    Անասնապահության բնագավառում վերջին 10 տարիներին համայնքում արձանագրվել է 

մսի և կաթի արտադրության ծավալների ավելացում: 

    Գյուղում կա 9 տրակտոր, 2 կոմբայն, 1 խոտհնձիչ, 5 բեռնատար ավտոմեքենա,  տասնյակ 

գյուղատնտեսական գործիքներ ու մեխանիզմներ: 

   Գյուղտնտեսական մեքենաներն ու մեխանիզմները բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված  

են, կա գյուղատնտեսական տեխնիկայի և պահեստամասերի մեծ պահանջարկ:  

   

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործումը 
 

2016թվական  
 

Հողատեսքի  անվանումը 
Քանակը 

/հա/ 
Որից օգտագործվում է 

/հա/ 

Ընդամենը    գյուղտնտեսական  
նշանակության հողեր, որից` 

1344.62 1100.0 

Վարելահող 422.76 422.76 
Բազմամյա  տնկարկներ 1.7 1.7 
Խոտհարքներ 0.0 0.0 
Արոտավայրեր 933.35 733.35 
Այլ գյուղատնտեսական  հողեր 28.51 0.0 
 
 
2.Հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը 
 

2016 թվական  
 
 
 

 
Ցանկատարածությունների 

կառուցվածքը 
 

Քանակը 
/հա/ 

Մեկ հեկտարից 
ստացվող միջին 

բերքը 
/բերքատվություն/ 

տոննա 

%-ը 
վարելահողերի 

ընդհանուր 
քանակի 

նկատմամբ 
/924.66հա/ 

1. 
 

Ընդամենը հացահատիկային 
մշակաբույսեր, այդ թվում`   

393.0  
2.4 

75.2 

 Ցորեն 208 2.6 39.8 
 Գարի 185 2.2 35.4 

 Այլ հացահատիկային 
մշակաբույսեր 

0.0 0.0 0.0 

2. Ընդամենը կերային 
մշակաբույսեր, այդ թվում` 

37.0 3.0 5.7 

 Կորնգան 27.0 3.0 5.2 
 Առվույտ 10.0 3.0 0.5 

3. Ընդամենը 
բանջարաբոստանային 

1.0 20.0  
2.6 
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մշակաբույսեր, այդ թվում` 
 Կարտոֆիլ 1.0 20.0 X 
 Կաղամբ   X 

 Գազար   X 
 
 

Բանջարաբոստանային այլ 
մշակաբույսեր 

  X 

4. Այլ  / ցել / 83.86   
5. Չմշակվող վարելահողեր 0.0 0.0 17.0 

 
 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

422.76  
X 

 
X 

   
 
  3. Հիմնական  մշակաբույսերի  միջին համախառն  բերքը /բերքատվություն/ 
 
Մշակաբույսի տեսակը 2016 թվական 

 
Հացահատիկ                       

Ցանկատարածքը /հա/ 393 
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը /տոննա/    2.4 
Համախառն բերքը/տոննա/    943.2 

Կերային մշակաբույսեր 
Ցանկատարածքը 37.0 
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը /տոննա/       3.0 
Համախառն բերքը/տոննա/    111.0 

Կարտոֆիլ 
Ցանկատարածքը 20 
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը/տոննա/        15 
Համախառն բերքը/տոննա/    300.0 

Կաղամբ 
Ցանկատարածքը 1.0 
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը /տոննա/       20.0 
Համախառն բերքը/տոննա/    19.4 

Բանջարաբոստանային այլ մշակաբույսեր 
Ցանկատարածքը  
1 հեկտարի միջին բերքատվությունը/տոննա/         
Համախառն բերքը/տոննա/     

  
 
4. Անասնագլխաքանակը 
                                                                                                                      /գլուխ/  
     Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակները 
 

01.01.2016Ã. 
հաշվառման տվյալներով 

Խոշոր եղջերավոր անասուններ 460 

որից՝ կովեր  290 

ոչխարներ և այծեր 350 

Խոզեր 250 



 18 

թռչուններ 1674 

մեղվաընտանիքներ      220 

 
 
5.Անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները և անասունների 
մթերատվությունը 
 
Անասնապահական մթերքի տեսակը 

 

2016թվական 

 

Մթերատվությունը 

Մեկ պայմանական գլուխ խոշորի մթերատվությունը, տոննա 120 

1 կովի կաթնատվությունը /լիտր/ 1500 

1 ոչխարի բրդատվությունը /կգ/ 2.6 

1հավի ձվատվությունը /հատ/ 150 

1 մեղվաընտանիքի մթերատվությունը  /կգ/ 10.0 

Արտադրության ծավալները 

Մսի արտադրություն /տոննա/  26.8 

Կաթի արտադրություն /տոննա/ 964.5 

Բրդի արտադրություն /տոննա/ 1.0 

Ձվի արտադրություն /հազ. հատ/ 75.0 

Մեղրի արտադրություն /տոննա/ 10.7 

 
6.Համայնքում  առկա   գյուղատնտեսական  մեքենաներ  ու  գործիքներ 
 

Գյուղատնտեսական  մեքենաների  ու  
գործիքների անվանումը 

Չափի 
միավոր 

Քանակը 

Թրթուրավոր  տրակտոր հատ 2 

Անվավոր  տրակտոր հատ 5 

Հացահատրկային  կոմբայն հատ 2 

Խոտհնձիչ  կոմբայն հատ  

Բեռնատար  ավտոմեքենա հատ 7 

Տրակտորային  կցասայլ հատ 5 

Գութան հատ 5 

Կուլտիվատոր հատ 5 

Շարքացան հատ 5 
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Հակավորող մեքենա հատ 2 

Կերամանրիչ մեքենա հատ 0 

 

1.13.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐ  

   Համայնքում արդյունաբերական ձեռնարկություններ չեն գործում:   Մինչև 1990 թվականը 

համայնքի աշխատունակ բնակչության 15-20 տոկոսը աշխատում էր համայնքում գործող 

շինարարական կազմակերպություններում: 

   Անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու դեպքում համայնքում կարող է զարգանալ քարի 

արտադրության և մշակման, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակաման /մսամթերքի 

արտադրություն, կաթի վերամշակում/  ճյուղերը: 

1.14. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ  ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

     Համայնքն ունի 330 աշակերտ/տեղով հանրակրթական մեկ դպրոց, որտեղ ներկայումս 

սովորում են 59 աշակերտներ: 

     Դպրոցը կառուցվել է 2003 թվականին նոր ավանի կառուցման ժամանակ:  

    Դպրոցն ունի 20 մանկավարժ և 6 սպասարկող անձնակազմ, մանկավարժներից 18-ն 

ունեն բարձրագույն կրթություն, որից 14-ը կանայք են:  

Աշակերտների բաշխումն ըստ դասարանների 

N  Աշակերտների 

թիվը 

Դպրոցում ընդգրկված աշակերտների 
թիվը ըստ տարիքային խմբերի 

3-6 տարեկան 

Տղա Աղջիկ 

 

1. 

Դպրոցահեն 
նախակրթարան 

6 

3 3 
Մինչև 7 տարեկան 7 տարեկանից բարձր 

Տղա Աղջիկ Տղա Աղջիկ 

 

2. 

Տարրական 
դպրոց /1-4-րդ 
դասարաններ/ 

 
24 

5 2 10 7 

Տղա Աղջիկ 3. Միջին դպրոց 
/5-9-րդ 

դասարաններ/ 

30 

18 12 

Տղա Աղջիկ 4. Ավագ դպրոց 
/10-12-րդ 

դասարաններ/ 

8 

4 4 

 Ընդամենը 68 40 28 
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      Համայնքը չունի հանգստի գոտի կամ այլ հարմարություններ՝ որտեղ հնարավոր կլինի 

կազմակերպել համայնքի բնակչության հանգստն ու ազատ ժամանցը, երեխաների 

մշակութային ու գեղագիտական դաստիարակությունը: 

Իսկ պետական և ներդրումային կազմակերպությունների կողմից այդ ոլորտի օբյեկտների 

կառուցումը դեռևս չեն համարվում որպես հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրներ:  

     Համայնքն ունի մարզադաշտ, որը վերանորոգման և կառուցապատման կարիք ունի: 

     Համայնքի բնակչության առողջապահական սպասարկումն իրականացվում է <<Աղինի 

առողջության կենտրոն>>ՓԲԸ-ի և մարզային կազմակերպությունների միջոցով:    

1.15.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

-  Բերրի վարելահողերի առկայությունը. 

-  Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը. 

- շինարարական ավազի,շեբենի և կավի պաշարների առկայությունը. 

-  Գյումրի-Արմավիր  մայրուղուն մոտ  գտնվելը.  

-  Երկաթուղուն  մոտ  գտնվելը. 

-  Արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների  առկայությունը. 

- Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կադրերի, բանվորական աշխատուժի 

առկայությունը. 

- Համայնքի բնակչության համախմբվածությունը: 

 

1.16.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

-  Ոռոգման համակարգի բացակայությունը: 

-  Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ  պայմանները: 

-  Հակակարկտային կայանքների բացակայությունը: 

-  1988 թ. երկրաշարժի հետևանքով  համայնքի բնակֆոնդին հասված վնասները: 

- Համայնքի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը և ցածր կենսապայմանները: 

- Գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները: 

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, առկա տեխնիկայի մաշվածությունը: 

-  Գազբաշխիչ ցանցի անավարտ վիճակը: 

- Մշակույթի տան և մանկապարտեզի բացակայությունը: 

- Հանգստի գոտու բացակայությունը: 
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-  Խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի և օրական կարգավորման ջրամբարների 

քայքայվածությունը և պոմպակայանի մաշվածությունը:    

-  Ներհամայնքային  և դաշտամիջյան ճանապարհների  քայքայվածությունը: 

-  Գործազրկության  բարձր մակարդակը: 

- Երիտասարդ  ընտանիքների  արտագաղթը  համայնքից: 

- Տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցները: 

    1.17.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

- Ախուրյանի  ջրամբարի  ջրային մեծ պաշարների բազայի վրա  ոռոգման համակարգի 

կառուցում, դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերի զարգացում:   

- Երկարաժամկետ և մատչելի տոկոսադրույքներով գյուղատնտեսական            

նպատակային վարկերի տրամադրման և սուբսիդավորման միջոցով գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի նորացում, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների 

ավելացում, վերամշակման փոքր և միջին ձեռնարկությունների  հիմնում: 

-   Մեղվապահության ճյուղի զարգացում: 

1.18.ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 

- Ուժեղ սեյսմիկ գոտում գտնվելը:  

-Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները /երաշտ, կարկտահարություն, 

ցրտահարություն, ուժեղ քամիներ/: 

- Հակակարկտային կայանքների բացակայությունը: 

-  Խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի և ՕԿՋ –ի քայքայվածությունը, պոմպակայանի  ոչ 

լիաժերք հզորությունը, խմելու ջրի կորուստներն ու աղտոտումները. 

- Կոյուղաջրերի հեռացման ցանցի  քայքայվածությունը. 

- Մշակույթի տան և մանկապարտեզի բացակայությունը.   

- Թուրքիային սահմանակից լինելը. 

- Բնակչության ցածր կենսապայմանները.  

- Երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը համայնքից: 

-  Տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցները և համայնքում ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ պայմանների բացակայությունը: 

   2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  2.1.Համայնքի ռազմավարությունն է՝ 
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    Տնտեսական և սոցիալական ոլորտների բարեփոխումների ճանապարհով  

հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական    

պայմանները, բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը: 

   Գյուղատնտեսության ճյուղի և փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման միջոցով ավելացնել 

նոր աշխատատեղեր և կանխել արտագաղթը համայնքից:  

 2.2. Հիմնական  նպատակները 

 Ոռոգման համակարգի կառուցում:  

 Արոտների ջրարբիացում: 

 Խմելու ջրի մատակարարման բարելավում: 

 Մշակույթի տան կառուցում: 

 Մանկապարտեզի շենքի կառուցում: 

 Բնակելի տների տանիքների վերանորոգում: 

 Համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի անցկացում: 

 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորգում: 

 Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում: 

 Կոյուղու ցանցի վերանորոգում: 

 Գազամատակարարման սպառիչ ցանցի կառուցման ավարտում: 

 Գյուղացիական տնտեսությունների կարողությունների զարգացում: 

 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորացում: 

 Համայնքում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման փոքր և միջին  

ձեռնարկությունների հիմնում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում: 

 Մարզադաշտի կառուցում: 

 Անհատական բնակարանային շինարարության խթանում: 

 Համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացում: 

 Համայնքում հանգստի գոտու հիմնում: 

 Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցության կազմակերպում: 

3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

 
 
3.1. ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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      Համայնքում ծառայություններ մատուցելու և ծրագրեր  իրականացնելու  համար  

կարևոր  նշանակություն  ունի  համայնքի  ֆինանսական  միջոցների  գնահատումը  և  

կանխատեսումը: 

     Համայնքի բյուջեն հիմնականում ձևավորվում է հողի հարկից, ·ույքհարկից և 

վարձակալության տրված համայնքի սեփականությու հանդիսացող  ·յուղատնտեսական 

նշանակության հողերի վարձավճարներից: Վերջին 10 տարիներին համայնքի բյուջեի 

սեփական եկամուտները կատարվել են  80-90 տոկոսով: Բյուջեի մուտքերի հիմնական 

մասը նպատակաուղղվել են ընթացիկ աշխատավարձերի ու սոցիալական ապահովության 

պարտադիր վճարների վճարմանը, խմելու ջրի ներքին ցանցի և խորքային պոմպի 

վերանորոգման աշխատանքների կատարմանը ներհամայնքային ճանապարհների 

փոսային նորոգմանը, փոքրածավալ  ծառայությունների մատուցմանը սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներին դրամական օգնությունների տրամադրմանը, գազաբաշխիչ 

ցանցի կառուցման և այլ ծրագրերի իրականացման համար համայնքից պահանջված 

ներդրումների կատարմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 

համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանը:  

     Համայնքի բյուջեի ֆինանսական կարողությունները հնարավորություն չեն տալիս 

լուծելու համայնքում առկա  և հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրները: Այդ  

հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է պետական մարմինների, 

հանրապետությունում գործող միջազգային կազմակերպությունների ու հիմնադրամների 

աջակցությունը:  

    Համայնքը պատրաստակամ է բաժնեմասային /համաֆինանսավորման/ կարգով  

մասնակցություն ունենալ այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող կապիտալ 

ծախսային ծրագրերին, որի համար համաֆինանսավորման աղբյուր կարող է հանդիսանալ 

համայնքի բյուջեի սեփական միջոցները, համայնքի սեփականություն հանդիսացող 

հողատարածքների օտարումից ստացվող միջոցները, ինչպես նաև համայնքի բնակչության 

կողմից կատարվող ներդրումները: 

 

3.2.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
Հազ. դրամ 

 
Հ/հ
  

 
Եկամուտի տեսակը 

2016թ 
փաստացի 

կատարված 

2017թ. 
նախատես 

ված 

2018թ. 
կանխա-
տեսում 

2019թ. 
կանխա-
տեսում 

2020թ. 
կանխա-
տեսում. 

 Եկամուտներ,ընդհամենը 13536.4 13591.5    
Ա Հարկային  եկամուտներ 2242.6 2300.0    

1 Հողի  հարկ 1487.5 1500.0    
2 Գույքահարկ 755.1 800.0    
3 Այլ  հարկային եկամուտներ      
Բ Տուրքեր 28.0 56.0    

1 Պետական  տուրքեր      
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3.3.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

   Տարածաշրջանին բնորոշ բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանների 

/կարկտահարություն, երաշտ, ցրտահարություն/,  և ոռոգելի հողատարածքների 

բացակայության, համայնքի բնակչության սոցիալական վատ պայմանների, ինչպես  նաև 

համայքից տևական ժամանակ բացակայող ընտանիքների կողմից հարկային 

պարտավորությունները  չկատարաելու հետևանքով, սեփական եկամուտների գծով 

համայնքում կուտակվել են շուրջ 1000.0 հազար դրամի ապառքներ, որից հողի հարկի գծով 

1000.0 հազար դրամ; Ձեռնարկված միջոցառումների և <<Հողի հարկի և գույքահարկի 

արտոնություններ տրամադրելու մասին>> ՀՀ օրենքի կիրարկման արդյունքում վերջին 3 

տարիների ընթացքում հնարավոր է եղել հավաքագրել մոտ 12000.0 հազար դրամ 

ապառքներ: 

    Հողի    հարկի   և գույքահարկի ապառքների 20 տոկոսը անհուսալի են և  պատկանում   են   

հողի այն սեփականատերերին, ովքեր շուրջ 10 և ավելի տարիներ ընտանիքով բացակայում 

են հանրապետությունից,  իսկ նրանց հողերը  կամ չեն մշակվոմ կամ առանց   

համապատասխան    պայմանագրի     ու    պետական գրանցման օգտագործվում են հողի 

սեփականատերերի հարազատների ու մտերիմների կողմից: Գյուղապերարանը իրավական    

հիմքեր   չունի նշված ապառքները  դատական կարգով հողի փաստացի օգտագործողներից     

գանձելու     համար,     իսկ     աշխատանքի    բերումով   արտերկրներում      հայտնված      

համայնքի    անդամներին     հողի    սեփականությունից     զրկելը      համայնքի տեղական 

2 Տեղական  տուրքեր 28.0 56.0    
 Ոչ  հարկային  եկամուտներ 826.3 886.3    

1 Համայնքայի սեփ.  հողերի  
վարձավճարներ 

504.3 526.3    

2 Գույքի  վարձավճարներ      
3 Տեղական  վճարներ      
4 Այլ  ոչ  հարկային  

եկամուտներ 
322.0 360.0    

Գ Պաշտոնական  
տրանսֆերտներ,դոտացիա 

10438.5 10349.2    

Դ Եկամուտներ, կապիտալի  
գործառնություններից 

     

Ե Տարեսկզբի  ազատ  
մնացորդ 

     

Զ Ֆոնդային  բյուջե      

 Բյուջեի կատարում/տոկոս/ 98.3     
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ինքնակառավարման մարմինները հարցի լուծման իրատեսական տարբերակ չեն 

համարում:   

    01.01.2017թ. դրությամբ համայնքը աշխատավարձի, սոցիալական ապահովության 

վճարների գծով ապառքներ չունի: 

3.4. ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 
ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ                                                                                                                                                                              

Հազ.  դրամ 
Ապառքների հավաքրման կանխատեսում Ապառքի 

տեսակը 
Ապառքը առ. 

01.01.16թ. 
դրությամբ 

 
2017թ. 

 
2018թ. 

 
2019թ. 

 
2020թ. 

Անհուսալի 
ապառքներ 

Հողի հարկ 485.3 300.0    61% 
Գույքահարկ 102.6 50.0    50% 
Հողի 
վարձավճար 

0 0     

 

3.5. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՎԵՐՋԻՆ  10 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ         
ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 
 

Այդ թվում  
N 

Ծրագրի անվանումը Իրականաց- 
նող կազմակեր- 

պությունը 

Ծրագրի 
ընդհանուր 

բյուջեն 
Դոնոր 

կազմակերպ. 
Համայնքի 
ներդրում 

Իրական
ացման 

տարեթի
վը 

1. Խմելու ջրի ներքին 
ցանցի կառուցում: 

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի 
Համայնքային 

ինքնաջակցման 
և Աղինի 

գյուղապետար
ան 

11000 
ԱՄՆ դոլար 

10000 
ԱՄՆ դոլար 

1000 
ԱՄՆ դոլար 

2007թ. 

2. Հանրակրթական 
դպրոցի շենքի 
կառուցում 

ՄԱԿ-ի 
զարգացման 

ծրագիր 

150000 
ԱՄՆ դոլար 

150000 
ԱՄՆ դոլար 

 
0.0 

2002թ.. 

3. Հանրակրթական 
դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի 
կառուցում 

Պետ. բյուջե    
0.0 

2011թ.. 

4. Առողջության 
կենտրոնի շենքի 
կառուցում 

    2002թ. 

5. Բնակավայրի 
գազաֆիկացում 

ԻՖԱԴԻ 150մլն.դրամ 135մլն.դրամ 15մլն.դրամ 2010թ. 

6. Գյուղապետարանի 
շենքի վերանորոգում 

ՀՀ 
կառավարությո

ւն 

7000.0 հազ. 
դրամ, 

 

7000.0 հազ. 
դրամ, 

 

 2010-
2011թ. 

7. Կոյուղագծերի 
մասնակի 
վերանորոգում 

Պետական 
բյուջե 

2500.0 
հազ դրամ 

2500.0       
հազ դրամ 

 20014թ. 
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3.6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐՈՒՄ  ՆԵՐԱՌՎԱԾ  ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՈՎ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

                                                                                                                          

 

N 

 
 

Ծրագրի անվանումը 

Ծրագրի 
ընդհանուր 

արժեքը  
/հազ. դրամ/ 

Դոնոր կազմակեր- 
պության ներդրում 

/հազ. դրամ/ 

Համայնքի 
Ներդրում 
/հազ. 
դրամ/ 

Կատարման 
Ժամկետը 

/հազ. դրամ/ 

1. Մշակույթի տան 
կառուցում, անհրաժեշտ 
գույքի ապահովում 

150000.0 150000.0  
0.0 

 

 
2021թ. 

2. Խմելու ջիր 
պոմպակայանի և 
ներտնտեսային ցանցի 
վերանորոգում,ՕԿՋ-ի 
կապիտալ 
վերանորոգում 

15000.0 14000.0 1000.0 2017թ. 
 

3. Փողոցների ցերեկային 
լուսավորության ցանցի 
անցկացում 

3000.0 2500.0 500.0 2017թ. 

4. Ջրահեռացման ցանցի 
վերանորոգում 

2000.0 1000,0 
 

1000,0 
 

2018 
 

5. Աղին  համայնքի 
ներհամայնքային և 
դաշտամիջյան 
ճանապարհների 
փոսային նորոգում 

1850,0 1650.0 200.0 2018թ. 

6. Բազմաբնակարան 
շենքերի տանիքների 
վերանորոգում 

6000,0 6000,0  2017-2018թ,թ, 

7.      
 

4. ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄ և ԿՈՆԿՐԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

       Ըստ առանձին բնագավառների ծրագրերի ընտրության և նրանց առաջնահերթության 

որոշման համար հիմք են հանդիսացել համայնքի ղեկավարի նախընտրական ծրագիրը և 

նամայնքի ղեկավարի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ համայնքի ընտրողների 

կողմից տրված պատվիրանները: 



 27 

   Իսկ ծրագրերի իրականացման, արժեքների գնահատման և հնարավոր ֆինանսավորման 

աղբյուրների բացահայտման համար հիմք են հանդիսացել տեղական բյուջեի ֆինանսական 

հնարավորությունները, ՀՀ կառավարության տարածքային զարգացման 

ռազմավարությունը և հանրապետությունում գործող ներդրումային 

կազմակերպությունների ու հիմնադրամների հետ հաստատած համագործակցության 

կապերը: 

    2017- 2021թթ. նախատեսվում է իրականացնել առաջնահերթ լուծում պահանջող 

հետևյալ ծրարերը՝ 

 

Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  1 
 
  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
 
  ՀՀ Շիրակի մարզի Աղին համայնքի մշակույթի տան կառուցում, անհրաժեշտ գույքի 
ապահովում 
 
 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 
        Համայնքի մշակույթի տունը 1988թվականի երկրաշարժի ժամանակ ավերվեց և 

օգտագործման ոչ պիտանի լինելու պատճառով քանդվեց և մինչև օրս համայնքը չունի 

մշակույթի տուն 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է պետական մարմինների,տեղական կամ 

միջազգային ներդրումային կազմակերպությունների և հիմնադրամների աջակցությունը:    

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

    Կառուցել մշակույթի տունը,այն համալրել ժամանակակից գույքով և հարմարավետ 

պայմաններ ստեղծել համայնքի բնակչության հանգստի ու ազատ ժամանցի 

կազմակերպման, երիտասարդների մշակութային ու գեղագիտական դաստիարակության 

համար:Վերականգնել համայնքի մշակութային նախկին ավանդույթները:  

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Մշակել և Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամին/ՀՍՆՀ/ ներկայացնել 

մշակույթի տան կառուցման և գույքի համալրման ծրագիրը: 

 Հարցի առնչությամբ դիմել ՀՀ Շիրակի մարզպետի աջակցությանը:  

 Պատվիրել մշակույթի տան կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը և 

ապահովել համապատասխան տեխնիկական պայմաններ: 
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 Համայնքում ստեղծել աշխատանքային խումբ, ապահովել ծրագրի կառավարումը և 

աշխատանքների կազմակերպումը: 

   Ըստ ամենայնի աջակցել ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարմանը: 

 Ապահովել ծրագրի կենսունակությունը: 

   ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

   Կառուցել մշակույթի տուն և այն ժամանակակից գույքով, երաժշտական գործիքներով և 

սարքավորումներով համալրելու միջոցով հարմարավետ պայմաններ ստեղծել համայնքի 

բնակչության հանգստի ու ազատ ժամանցի կազմակերպման, երիտասարդների 

մշակութային ու գեղագիտական դաստիարակության համար:  

ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Ըստ նախնական հաշվարկների ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի  150.0 մլն. 

դրամի ներդրում:  

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
  
  Ծրագիրն իրականացնել և ավարտին հասցնել 2021 թվականին:  
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ` 
 
Համայնքի բյուջեի միջոցներով ապահովել մշակույթի տան պահպանումը և սպասարկումը: 
 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ` 
 
Աղին համայնքի ավագանու անդամներ,համայնքի բնակիչներ\; 
 
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 
Աղին  համայնքի ղեկավար` Մանուկ Թովմասյան:     
 
 

Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  2 
 
  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
 
  ՀՀ Շիրակի մարզի Աղին համայնքի խմելու ջիր պոմպակայանի և ներտնտեսային ցանցի 
վերանորոգում,ՕԿՋ-ի կապիտալ վերանորոգում  
 
 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 
      Համայնքի խմելու ջուրը մատակարարվում է լոկալ համակարգով` խորքային 3 պոմպերի 
միջոցով: Խմելու ջրի որակը, որը պարբերաբար ուսումնասիրվում է հակահամաճարակային 
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կողմից, բնութագրվում է բավարար և խմելու համար պիտանի:250տոննա տարողությամբ 
ՕԿՋ-ն կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի, քանի որ շատ մեծ են կորուստները:  
Խորքային 3 պոմպերը երկարատև շահագործման հետևանքով ենթարկված են ֆիզիկական 
մաշվածության և աշխատում են իրենց դրվածքային հզորության 50 տոկոսի չափով: 
Համայնքի Հին թաղամասի ջրամատակարարման ներտնտեսային ցանցը կառուցվել է 1970-
ական թվականներին և հիմնանորոգման չի ենթարկվել: Ցանցի ընդհանուր երկարությունը 
կազմում է 1500մետր,որի 50տոկոսը քայքայված է և նորոգման կարիք ունի: Հաճախակի են 
ցանցի վթարներն ու դրանց հետևանքով ջրի աղտոտումները: 
    ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

    Ծրագրի նպատակն է բարելավել համայնքի բնակչության խմելու ջրի մատակարարումը, 

կանխել ջրագծերի վթարներն ու կորուստները,հնարավոր աղտոտումները:Ապահովել 

խորքային պոմպերի անխափան աշխատանքը, կանխել էլեկտրոէներգիայի անտեղի 

կորուստները:Բարելավել բնակչության կենցաղային պայմանները, թեթևացնել հատկապես 

կանանց և երեխաների ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը: 

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ուսումնասիրել խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի տեխնիկական վիճակը, ճշտել 

ջրատարներիառավել քայքայվածտեղամասերը,վերանորոգման ծավալները, ՕԿՋ-ի 

վերանորոգման հնարավորությունները, կազմել թերությունների ակտ և նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը, ձեռք բերել խորքային պոմպ: 

 Համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ ուսումնասիրել պոմպակայանի 3 

խորքային պոմպերի տեխնիկական վիճակը, վերանորոգման միջոցով նրանց 

հզորությունները հասցնել առավելագույնին:  

 Ցանցի առանձին տեղամասերումիրականացնել 1500դծ,մ ընդհանուր երկարության 

խմելու ջրագծի նորոգման աշխատանքներ: 

 Ծրագրի իրականացման համար պահանջվող շինարարական նյութերը, 

տրանսպորտային և տեխնիկական միջոցներն ապահովել համայնքի բյուջեի, համայնքի 

սեփականություն հանդիսացող և չօգտագործվող խողովակների և համայնքի 

անդամների ներդրումների միջոցով: Ըստ ամենայնի աջակցել ծրագրով նախատեսված 

աշխատանքների կատարմանը: 

 Ծրագրի ավարտից հետո ապահովել ցանցի անխափան շահագործումը: 

   ԾՐԱԳՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

Նախատեսվումէ իրականացնել խորքային 3 պոմպերի, 1500գծ.մ խմելու ջրի ներտնտեսային 

ցանցի վերանորոգման,մեկ խորքային պոմպի ձեռք բերում, որի իրականացման համաի ըստ 

նախնական հաշվարկների կպահանջվի 3,0 մլն,դրամ:ՕԿՋ-ի կապիտալ վերանորոգման 
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համար նախնական հաշվարկներով կպահանջվի մոտ 12,0մլն դրամ, որի իրականացման 

համար համայնքի բյուջեից հնարավոր կլինի ներդնել 1,0մլն, դրամ:  

   ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

    Ծրագրի իրականացմամբ ոռոգելի կդառնա համայնքի շուրջ 200 հա վարելահողեր: 

Կբարձրացրանա դաշտավարության արդյունավետությունը:  

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 
   Ծրագիրն իրականացնել  2017 թվականին:  
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 
Աղին  համայնքի ղեկավար` Մանուկ Թովմասյան:     
 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 

Համայնքի ավագանու անդամներ, համայնքի բնակիչներ: 

 

Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  3 
 
  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
ՀՀ Շիրակի մարզի Աղին համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի անցկացում 
 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 
     Շուրջ 20 տարի է ինչ չի գործում համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության 

ցանցը: Ցանցի բացակայության պատճառով խիստ դժվարացել է համայնքի բնակչության 

գիշերային ժամերի տեղաշարժը: Եղել են դեպքեր երբ համայնքի բնակիչները գիշերային 

ժամերին ենթարկվել են թափառող շների հարձակումներին:   

    ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

    Ծրագրի նպատակն է գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցման շնորհիվ ապահովել 

համայնքի բնակչության գիշերային ժամերի անվտանգ տեղաշարժը:    

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ուսումնասիրել համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացման 

տեխնիկական հնարավորությունները և կազմել լուսարձակների տեղաբաշխման 

սխեմա:  

 Պատվիրել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր և ապահովել համապատասխան 

տեխնիկական պայմաններ:  
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 <<Հայաստանի էլցանցեր>> ընկերության հետ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կնքել պայմանագիր` լուսավորության ցանցի էլ. Սնուցման թույլտվություն և 

տեխնիկական պայմաններ ստանալու համար: 

 Ըստ նախնական հաշվարկների բնակավայրի թիվ 1,2,3,4,5,և6 փողոցներում տեղադրել 

թվով 30 լուսարձակներ և Հին թաղամասում թվով 5 լուսարձակներ: 

 Ըստ ամենայնի աջակցել լուսավորության ցանցի կառուցման շինարարական 

աշխատանքներին: 

 Ցանցի շահագործումն ու սպասարկման հետ կապված ծախսերն իրականացնել 

համայնքի բյուջեի միջոցներով: 

   ԾՐԱԳՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

     Ըստ նախնական հաշվարկների գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցման և թվով 

35 լուսարձակների տեղադրման համար կպահանջվի 3,0մլն դրամ, որից համայնքը կարող է 

ներդնել 0,5մլն, դրամ:  

     ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

     Արոտների ջրարբիացմամբ համայնքի արետների 2 հանդամասեր կապահովվեն  

անասունների խմելու ջրով, կկանխվի անասունների անտեղի վազքը, կավելանա կովերի 

կաթնատվությունն ու անասունների մթերատվությունը:  

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 
   Ծրագիրն իրականացնել  2017 թվականին:  
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 
Աղին  համայնքի ղեկավար` Մանուկ Թովմասյան:         
 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 

Համայնքի ավագանու անդամներ, համայնքի բնակիչներ: 

 
Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  4 

 
  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
 
  ՀՀ  Շիրակի մարզի Աղին  համայնքի ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների 
փոսային նորոգում: 
 
 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
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Աղին համայնքի ներամայնքային և դաշտամիջյան  ճանապարհները գտնվում են 

քայքայված և անբարեկարգ վիճակում, առանձին տեղամասեր անանցանելի են 

հետիոտների, տրանսպորտային միջոցների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար:  

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Ծրագրի նպատակն է գուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար, 

ինչպես նաև համայնքի տրանսպորտային և հետիոտն երթևեկության համար ապահովել 

բարեկարգ և հարմարավետ  ճանապարհներ:  

     Երթևեկելի դարձնել համայնքի քայքայված և անանցանելի փողոցները, 

գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար բեռնատարների և 

գյուղատնտեսական մեքենաների համար ապահովել անվտանգ երթևեկություն, կանխել  

վթարային իրավիճակները և բերքի հնարավոր կորուստները:  

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 

1. Հանքակոպճի միջոցով փոսլցման և ավազե ծածկույթով հարթեցման են ենթակա 

համայնքի առավել քայքայված և անանցանելի ներհամայնքային 2,0 կմ. ընդհանուր 

երկարության ճանապարհահատվածներ` 100000քառ.մ. ընդհանուր մակերեսով, այդ թվում` 

Փողոց թիվ 1 – 200գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 1000քառ.մ. 

Փողոց թիվ 2 – 300գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 1500քառ.մ. 

Փողոց թիվ 3 – 100գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 500քառ.մ. 

Փողոց թիվ 4 – 200գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 1000քառ.մ. 

Փողոց թիվ 5 – 100գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 500քառ.մ. 

Փողոց թիվ 6 – 100գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը` 500քառ.մ. 

Աղին-Կայարան – 1000գծ.մ. լայնությունը` 5մ. մակերեսը`5000քառ.մ. 

Ընդամենը` 2000գծ. մ. մակերեսը` 10000քառ.մ. 

2. Հանքակոպճի միջոցով փոսալցման և ավազե ծածկույթով հարթեցման են ենթակա 

դաշտամիջյան ճանապարհների 1.5 կմ ընդհանուր երկարություն տարբեր տեղամասեր՝   

6000 քառ.մ. ընդհանուր մակերեսով:  

      Այդ թվում՝ 

 /Գեղոբա/ կոչվող հանդամաս`400գծ.մ.երկարություն, 1600քառ.մ.  մակերեսով. 

/Ղոռուխ/  կոչվող հանդամաս ` 200 գծ.մ. երկարություն, 800  քառ.մ.  մակերեսով. 

/Ճարտլի/ կոչվող հանդամաս ` 300 գծ.մ. երկարություն, 1200  քառ.մ.  մակերեսով. 

/Բողզներ/  կոչվող հանդամաս ` 600 գծ.մ. երկարություն, 2400 քառ.մ.  մակերեսով. 

Ընդամեն՝ 1500 գծ. մ., մակերեսը՝ 6000 քառ. մ: 
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      Անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգվող ներհամայնքային ճանապարհների 

շրջակայքերի սանիտարական մաքրման, շինարարական և կենցաղային աղբի 

տեղափոխման աշխատանքներ:     

     Սանիտարական մաքրման է ենթակա 20000 քառ. մ. տարածք: Ըստ նախնական 

հաշվարկների անհրաժեշտ է մաքրել և տեղափոխել մոտ 20 խ.մ.  շինարարական և 

կենցաղայի աղբ: 

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ծրարի իրականացման աշխատանքները կազմակերպելու համար ստեղծել 

աշխատանքային խումբ: 

 Ուսումնասիրել նորոգման ենթակա ներհամայնքային ճանապարհների տեխնիկական 

վիճակը, ճշտել նորոգման ծավալները, կազմել թերությունների ակտ և 

աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց : 

 Ճանապարհների նորոգումը կատարել խճապատման, սալարկման  և  մանրահատիկ 

ավազե ծածկույթի իրականացման միջոցով: 

 Ճանապարհների նորոգման, շրջակայքերի սանիտարական մաքրման  

աշխատանքներին ներգրավել համայնքում առկա տրանսպորտային, տեխնիկական 

միջոցներն ու համայնքի բնակչությանը: 

   ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

   Համայնքի տրանսպորտային և հետիոտն երթևեկության համար կապահովվի բարեկարգ 

և հարմարավետ  ճանապարհներ: Երթևեկելի կդառնան համայնքի դաշտամիջյան 

ճանապարհահատվածները: 

 

 ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
Հ/հ Աշխատանքների 

նկարագրությունը, 
նյութերի անվանումը, 

Չափի 
միավոր 

Քանակը Միավորի 
արժեքը 
/դրամ/ 

Ընդհանուր 
արժեքը 
/դրամ/ 

Նշումներ 

Տեխնիկական միջոցների շահագործում 
1 Էքսկավատորի 

շահագործում /հարթեցման 
աշխատանքներ/ 

ժամ 200 2000 400000  

2 Բարձիչ մեխանիզմով 
բարձման ախատանքների 
իրականացում՝ 
-հանքակոպիճի բարձում` 
150խ.մ. 
-ավազի բարձում`110խ.մ.     

Խոր.մ 250 1200 300000  
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-շինարարական և              
կենցաղային աղբի 
բարձում` 20խ.մ. 

3 Ինքնաթափի միջոցով 
հանքակոպիճի, ավազի և 
աղբի տեղափոխում  

Խոր.մ 250 1000 250000  

 Ընդամենը` Տեխնիկական 
միջոցների շահագործում 

X X X 950000  

Աշխատանք 
1. Ճանապարհների 

շրջակայքերի 
սանիտարական մաքրում 

Քառ.մ 20000 X X Համայնքի 
անդամներ 

Ընդամենը աշխատանք X X X X  
Նյութեր 

1 Հանքակոպիճ Խոր.մ 100 X X Համայնքի 
ներդրում 

2 Ավազ Խոր.մ 80 X X Համայնքի 
ներդրում 

3 Դիզելային վառելանյութ լիտր 2000 450 900000  
Ընդամենը նյութեր    900000  
Ընդամենը ծախսեր    1850000  

 

Ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի  1850 հազ. դրամի ներդրում,  

Ծրագիրն իրականացնելներդրման և համայնքի բյուջեի միջոցներով: 

Ծրագրով նախատեսված օժանդակ աշխատանքների կատարումն իրականացնել համայնքի 

բնակչության ուժերով:  

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 
   Ծրագիրն իրականացնել  2018 թվականի  հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին:  
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 
    Աղին  համայնքի ղեկավար` Մանուկ Թովմասյան:         
 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 
 
Ջրափիի համայնքի ավագանու անդամներ, գյուղապետարանի աշխատակազմ, համայնքի 

բնակիչներ:  

 

Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  5 
 
  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
 
  ՀՀ Շիրակի մարզի Աղին համայնքի ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում 
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ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 
     Շուրջ 20 տարի է ինչ համայնքը տեղափոխվել է նոր կառուցված թաղամաս, որտեղ 
նորմալ չի գործում կառուցված կոյուղագծի ցանցը: Չնայած մասնակի վերանորոգվել է 
սակայն ունի խիստ վերանորոգման կարիք: Կոյուղագծի անբավարար աշխատանքի 
հետևանքով առաջանում է սանիտարա-հիգիենիկ անմխիթար վիճակ, որը կարող է 
տարածել համաճարակ:  
 
    ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

    Ծրագրի նպատակն է համայնքի տարածքում ապահովել սանիտարական մաքուր և 

կայուն իրավիճակ և ժողովրդին զերծ պահել համաճարակային վտանգներից 

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ուսումնասիրել համայնքի տարածքում կոյուղագծի ցանցի տեխնիկական վիճակը 

,վերանորոգման հնարավորությունները և ֆինանսական աղբյուրները: 

   ԾՐԱԳՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

Ծրագրի իրականացման համար ըստ նախնական հաշվարկների կոյուղագծերի 

վերանորոգման համար կպահանջվի 2,0մլն.դրամ, որի 50 տոկոսը համայնքի ներդրմամբ:   

ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

    Ծրագրի իրականացմամբ կստեղծվի սանիտարա-հիգիենիկ անվտանգ պայմաններ:  

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 
   Ծրագիրն իրականացնել  2018 թվականին:  
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 
Աղին  համայնքի ղեկավար` Մանուկ Թովմասյան:     
 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 

Համայնքի ավագանու անդամներ, համայնքի բնակիչներ: 

Ì ð ² ¶ Æ ð  ÃÇí  6 
 
  ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
 
  ՀՀ Շիրակի մարզի Աղին համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 
 
 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
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    Բազմաբնակարան շենքերի տանիքները արդեն 45տարի է ինչ չի վերանորոգվել: Նրանք 
գտնվում են անմխիթար վիճակում: Անձրևների և ձնհալների ժամանակ ջրերը լցվում են 
բնակարաններ:  
    ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

    Ծրագրի նպատակն է համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները բնակիչների 

ապրելակերպը դարձնել բարեկեցիկ և պաշտպանել բնական աղետներից:  

     ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Ուսումնասիրել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վիճակը  վերանորոգման 

հնարավորությունները և ֆինանսական աղբյուրները: 

   ԾՐԱԳՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

Ծրագրի իրականացման համար ըստ նախնական հաշվարկների տանիքների  

վերանորոգման համար կպահանջվի 6,0մլն.դրամ, իսկ նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերը պատրաստ են:  

ԾՐԱԳՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

    Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակչության համար կստեղծվի նորմալ և ապահով  

պայմաններ:  

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 
 
   Ծրագիրն իրականացնել 2017- 2018 թվականներին:  
 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ` 
 
Աղին  համայնքի ղեկավար` Մանուկ Թովմասյան:     
 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ՝ 

Համայնքի ավագանու անդամներ, համայնքի բնակիչներ: 

 

5.   ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՔԱՌԱՄՍՅԱ  ԾՐԱԳՐԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
 

N 
 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
â³÷Ç 

ÙÇ³վáñ 
2016Ã. 

÷³ëï³- 
óÇ 

2017Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2018Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2019Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

2020Ã. 
Ï³ÝË³- 
ï»ëáõÙ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³ÍùÁ Ñ³ 1794 1794    
2 ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ÃÇíÁ Ù³ñ¹ 613 620    
3 îÝ. ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÁÝï. 163 167    
4 ÌÝáõÝ¹Á Ù³ñ¹ 5 7    

5 Ø³Ñ³óáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹ 5     
6 ²ßË³ïáõÝ³Ï µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹ 420 425    
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 ¼µ³Õí³ÍÝ»ñÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
³Û¹ ÃíáõÙ  Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
×ÛáõÕ»ñÇ` 

Ù³ñ¹ 
 
 

420 425    

³/ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 
   /Ã»ñÇ µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ùµ/ 

Ù³ñ¹ 360 370    

µ/³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹ 0 5    

·/ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹ 15 20    
µ/ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñï. Ù³ñ¹ 10 9    

¹/³ÛÉ áÉáõïÝ»ñ Ù³ñ¹ 65 50    

7 
 

 

       
8 ¶áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ % 50     
9 ²é¨ïñÇ ¨  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ëÝÝ¹Ç  

ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ñ³ï 2     

10 Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
í³ñ»É³ÑáÕ»ñ 

Ñ³ 
 

366     

11 ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 

% 100     

12 ÊÙ»Éáõ çñÇ Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ó³ÝóÇ 
»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

ÏÙ 4,5     

13 Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  
áéá·Ù³Ý ó³ÝóÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 

ÏÙ 0     

14 àéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  
ï³Ï  ÁÝÏ³Í ÑáÕ»ñ 

Ñ³ 0     

15 Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ  

ÏÙ 8     

16 âµ³ñ»Ï³ñ·í³Í ÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 

ÏÙ 8     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÝ³Ï -ýáÝ¹ 
³Û¹ ÃíáõÙ` 

Ñ³ï/ 
ù.Ù 

130/ 
12000 

    

-Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³ï 
ù.Ù 

30/ 
1920 

    

17 
 
 

-Ø³ëÝ³íáñ µÝ³Ï. ýáÝ¹ 
 

Ñ³ï 
ù.Ù 

100/ 
10080 

    

18 ´Ý³Ï³ñ³ÝÇ Ï³ñÇù³íáñ 
ÁÝï³ÝÇù»ñÇ ÃÇíÁ 

Ñ³ï 25     

19 Ø»Ï ßÝãÇÝ ÁÝÏÝáÕ çñÇ ëå³éáõÙÁ ÉÇïñ/ ûñ 50     
20 æñÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ó³ÝóáõÙ % 50     
21 êáíáñáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ 
Ù³ñ¹ 62     

22 ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÃÇíÁ 
Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ 

Ù³ñ¹ 0     

23 ¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ¨ 
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

Ù³ñ¹ 7     

 
 


