
 
 
 
 
 
  

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան
29 դեկտեմբերի 2003 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

24 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1746-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, 
ՏԱՐԱԾԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ) ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Հաստատել`  
ա) Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը` համաձայն N 1 

հավելվածի. 
բ) Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) 

գոտիականության գործակիցները և սահմանները` համաձայն N 2 հավելվածի: 
2. Սահմանել, որ`  
ա) Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի մեկ քառ. մետրի բազային արժեքը 60000.0 դրամ է. 
բ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի հողերի, 

ինչպես նաև հողային ֆոնդի այլ նպատակային նշանակության հողերի, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի, կադաստրային գնահատումը կատարվում է սույն որոշմամբ հաստատված բնակավայրերի 
հողերի կադաստրային գնահատման կարգով, համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի 
հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցներով և սահմաններով (NN 1 և 2 
հավելվածներ). 

գ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններից դուրս (մարզի սահմաններում) գտնվող 
բնակավայրերի հողերի, ինչպես նաև հողային ֆոնդի այլ նպատակային նշանակության հողերի, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, կադաստրային գնահատումը կատարվում է սույն որոշմամբ հաստատված 
բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգով, որտեղ, որպես տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) 
գոտիականության գործակիցներ, բնակավայրերի հողերի (բացառությամբ հասարակական նշանակության օբյեկտների 
կառուցման և սպասարկման համար հատկացված հողերի), ինչպես նաև հողային ֆոնդի այլ նպատակային 
նշանակության հողերի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի) համար կիրառվում են տվյալ 
մարզի բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության նվազագույն գործակիցները 
(N 2 հավելված), իսկ հասարակական նշանակության օբյեկտների կառուցման և սպասարկման համար հատկացված 
հողերի համար կիրառվում են հարակից (հաշվի առնելով ամենակարճ հեռավորությունը) համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության 
գործակիցները (N 2 հավելված). 

դ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս 
(մարզի սահմաններում) գտնվող գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների՝ անասնաշենքերի, դեզանոցների, 
սիլոսի հորերի և այլնի, բացառությամբ վերամշակող օբյեկտների կառուցման և սպասարկման համար հատկացված 
հողերի, կադաստրային գների նկատմամբ կիրառվում է լրացուցիչ նվազեցնող՝ 0.6 գործակից. 

ե) սույն որոշմամբ հաստատված բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգով, 
տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցներով և սահմանված բազային արժեքով 
հաշվարկված` Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գները հիմք են հադիսանում 
պետության և համայնքային սեփականությանը պատկանող հողամասերն օտարելու (ուղղակի կամ աճուրդով 
վաճառելու, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 16-ի «Երևանի 
Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման միջոցառումների մասին» N 645 որոշմամբ հաստատված Հյուսիսային 
պողոտայի կառուցապատման գոտում գտնվող հողերի, որոնք հաշվարկվում են մինչև սույն որոշման ընդունումը 
գործող կադաստրային գներով), ինչպես նաև վարձակալության իրավունքով տրամադրելու դեպքերում` վաճառքի կամ 
մեկնարկային նվազագույն գների հաշվարկման համար, բայց հիմք չեն հանդիսանում հողի հարկի հաշվարկման 
համար. 

զ) հարկվող օբյեկտ համարվող հողամասերի հողի հարկի հաշվարկման համար հիմք են հանդիսանում Հայաստանի 



Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
բնակավայրերի (քաղաքների, քաղաքատիպ ավանների, գյուղերի) հողերի կադաստրային զուտ եկամտի և հողի 
կադաստրային արժեքի ժամանակավոր չափերի հաստատման մասին» N 462 որոշմամբ հաստատված հողերի 
կադաստրային զուտ եկամտի և արժեքի (ժամանակավոր) միջին չափերն ու Երևան քաղաքի տարածագնահատման 
գոտիները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության և անօգտագործելի հողերի պետական հողային կադաստրի 
տվյալները հաստատելու մասին» N 237 որոշման 1-ին կետով հաստատված` ըստ համայնքների և գնահատման 
շրջանների տվյալներից՝ տնամերձի զուտ եկամտի արժեքներն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական 
սահմաններից դուրս (մարզերի համար) գտնվող հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 
հատկացված և անօգտագործելի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N 1101-Ն 
որոշմամբ հաստատված գնահատման կարգով հաշվարկված կադաստրային գները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2004 թվականի հունվարի 1-ից: 
  

Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետ Ա. Մարգարյան

 
2003 թ. դեկտեմբերի 25 

Երևան 
  

  

  
Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1746-Ն որոշման 

  
Կ Ա Ր Գ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

  
Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստրային գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
  

ԿԳհող = Աբազա. x Մհող x Գգ, 
  
որտեղ՝  
  
ԿԳհող-ն գնահատվող հողամասի կադաստրային գինն է` արտահայտված դրամով, 
Աբազա-ն բնակավայրերի հողերի մեկ քառ. մետր մակերեսի բազային արժեքն է` արտահայտված դրամով, 
Մհող-ն գնահատվող հողամասի մակերեսն է` արտահայտված քառ. մետրով, 
Գգ-ն բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցն է: 
  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

  
Հավելված N 2 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1746-Ն որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ) 
ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ 

  
1. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի հողերի 

տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները սահմանվում են համաձայն սույն 
աղյուսակի` 

  
 Գոտին  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
Գործա- 

կիցը 
1.0000 0.6500 0.4225 0.2746 0.1785 0.1160 0.0754 0.0490 0.0319 0.0207 0.0135 0.0088 0.0057 0.0037 0.0024 0.0016 

  
2. Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման գոտիականության նվազագույն և 

առավելագույն գործակիցները որոշվում են` համաձայն սույն աղյուսակի`  
  

 Գործակիցները     Մարզերի անվանումները  
 նվազագույնը   առավելագույնը  

Երևան քաղաք   0.0319   1.0000  



Արմավիր, Արարատ   0.0024   0.1160  
Արագածոտն   0.0016   0.1160  
Կոտայք   0.0037   0.0754  
Լոռի   0.0016   0.0754  
Շիրակ   0.0016   0.0490  
Տավուշ   0.0016   0.0319  
Սյունիք, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք   0.0016   0.0207  
  
3. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի հողերի 

տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության սահմանները որոշվում են` համաձայն սույն նկարագրի`  
  

 ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ  

 VIII  
 0.0490 
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ք. Գյումրի. ութերորդ գոտու սահմաններն անցնում են հետևյալ փողոցներով` սկսած ավտոկայանի 
հրապարակից, ավտոկայանի հրապարակն ամբողջությամբ, Գյումրի գետակով մինչև Տերյան 
փողոցի հետ հատումը, Տերյան փողոցով մինչև Նալբանդյան փողոցի հետ հատումը, Նալբանդյան 
փողոցով մինչև Օզանյան փողոցի հետ հատումը, Օզանյան փողոցով մինչև Շիրակացու փողոցի 
հետ հատումը, Շիրակացու փողոցով մինչև Ալեք Մանուկյան փողոցի հետ հատումը, Ալեք 
Մանուկյան փողոցով մինչև Անկախության հրապարակ, Անկախության հրապարակի հյուսիսային 
կողմով մինչև Խրիմյան Հայրիկի փողոց, Խրիմյան հայրիկի փողոցով մինչև Կույբիշևի փողոցի հետ 
հատումը, Կույբիշևի փողոցով մինչև Տիգրան Մեծի փողոցի հետ հատումը, Տիգրան Մեծի փողոցով 
մինչև Ղանդիլյանի անվան (կայարանամերձ) հրապարակ` հրապարակն ամբողջությամբ, 
Ղանդիլյանի անվան հրապարակի և Գորկու փողոցի հատումից` Գորկու փողոցով մինչև 
Մուսայելյան փողոցի հետ հատումը, Մուսայելյան փողոցով մինչև Տերյան փողոցի հետ հատումը, 
Տերյան փողոցով մինչև Տիգրանյան փողոցի հետ հատումը, Տիգրանյան փողոցով մինչև 
ավտոկայանի հրապարակ:  

 IX  
 0.0319 
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ք. Գյումրի. իններորդ գոտու սահմանները համընկնում են ութերորդ գոտու արտաքին 
սահմանագծերի հետ, իսկ արտաքին սահմաններն անցնում են` սկսած քաղաքի հարավային 
սահմանագծի և Երևանյան խճուղու հատումից, Երևանյան խճուղիով մինչև Ալավերդյան փողոցի 
հետ հատումը, Ալավերդյան փողոցով մինչև Լազոյի փողոցի հետ հատումը, Լազոյի փողոցով մինչև 
Գ. Նժդեհի հրապարակի հետ հատումը, Գ. Նժդեհի հրապարակից Ախուրյան խճուղիով մինչև 
Գյումրի-Արթիկ երկաթգծի հետ հատումը, Գյումրի-Արթիկ երկաթգծով մինչև երկաթուղային 
կայարանի ստորգետնյա անցումի արևելյան հատվածի հետ հատումը, այնուհետև` անցումով մինչև 
Ղանդիլյանի անվան (կայարանամերձ) հրապարակ, Ղանդիլյանի հրապարակից և Ղանդիլյան 
(Սևյան) փողոցի հատման կետից Ղանդիլյան փողոցով մինչև Խրիմյան Հայրիկի (Թբիլիսյան խճուղի) 
փողոցի հետ հատումը, Խրիմյան Հայրիկի փողոցով մինչև Բարոնյան փողոցի հետ հատումը, 
Բարոնյան փողոցով մինչև Խանջյան փողոցի հետ հատումը, Խանջյան փողոցով մինչև Կոշտոյան 
փողոցի հետ հատումը, Կոշտոյան փողոցով մինչև Թետչերի (Շինարարների) փողոցի հետ 
հատումը, Թետչերի փողոցով մինչև Վ. Սարգսյան (Լենինգրադյան) փողոցի հետ հատումը, Վ. 
Սարգսյան փողոցով մինչև Տիմիրյազևի փողոցի հետ հատումը, Տիմիրյազևի փողոցով մինչև 
Մնջոյան փողոցի հետ հատումը, Մնջոյան փողոցով մինչև Շիրակացու փողոցի հետ հատումը, 
Շիրակացու փողոցով մինչև Դուդկոյի փողոցի հետ հատումը, Դուդկոյի փողոցով մինչև 
Բուլվարային փողոցի հետ հատումը, Բուլվարային փողոցով մինչև Գործարանային փողոցի հետ 
հատումը, այնուհետև` դեպի հարավ-արևելք «Կարմիր բերդ» զորամասի պարսպով մինչև Չերքեզի 
ձորի հետ հատումը (սկզբնամաս), Չերքեզի ձորով մինչև Օզանյան փողոցի հետ հատումը, 
Օզանյան փողոցով մինչև Պլեխանովի փողոցի հետ հատումը, Պլեխանովի փողոցով սահմանապահ 
զորամասի հյուսիսային պարսպով մինչև Գյումրի գետակի հետ հատումը, Գյումրի գետակով մինչև 
տաքսամոտորային ձեռնարկության տարածքի հյուսիսային կողմի հետ հատումը, 
տաքսամոտորային ձեռնարկության հյուսիսային կողմով մինչև Լալայան փողոցի հետ հատումը, 
Լալայան փողոցով դեպի արևելք` մինչև տեղաբաշխված զորամասի հյուսիսային պարսպի հետ 
հատումը, զորամասի հյուսիսային պարսպով մինչև «Գյումրի հաց» ՓԲԸ տարածքի հյուսիսային 
սահմանագծի հետ հատումը, «Գյումրի հաց» ՓԲԸ-ի հյուսիսային պարսպով մինչև Գյումրի-Երևան 
երկաթգծի հետ հատումը, Գյումրի-Երևան երկաթգծով մինչև քաղաքի հարավային սահմանի հետ 
հատումը (Երևանյան խճուղու սկզբնամաս):  

 X  
 0.0207 
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ք. Գյումրի. տասներորդ գոտու ներքին սահմանները համընկնում են իններորդ գոտու արտաքին 
սահմանագծերի հետ, իսկ արտաքին սահմաններն անցնում են` սկսած Երևանյան խճուղու 
սկզբնամասից դեպի արևմուտք քաղաքի հարավային սահմանագծով մինչև «Հայնավթամթերք» 
ՓԲԸ արևմտյան պարիսպը, «Հայնավթամթերք» ՓԲԸ արևմտյան պարսպով մինչև N 2 
գերեզմանատան արևելյան պարսպի հետ հատումը, N 2 գերեզմանատան արևելյան պարսպով 
մինչև Տեր-Գաբրիելյան փողոցի հետ հատումը, Տեր-Գաբրիելյան փողոցով մինչև Ղարսի խճուղու 
հետ հատումը, Ղարսի խճուղիով մինչև քաղաքի արևելյան կողմով անցնող օղակային 
ավտոճանապարհի հետ հատումը, օղակային ավտոճանապարհով դեպի հյուսիս` մինչև 



Բուլվարային փողոցի հետ հատումը, Բուլվարային փողոցով մինչև Դուդկոյի փողոցի հետ 
հատումը, Դուդկոյի փողոցով մինչև Շիրակացու փողոցի հետ հատումը, Շիրակացու փողոցով մինչև 
N 8 զինվորական թաղամասի հարավային պարսպի հետ հատումը, N 8 զինվորական թաղամասի 
հարավային պարսպով մինչև N 8 թաղամասի արևմտյան սահմանի հետ հատումը, N 8 թաղամասի 
արևմտյան սահմանով մինչև Մարմաշենի խճուղու հետ հատումը, Մարմաշենի խճուղիով մինչև 
Ավստրիական թաղամաս տանող ճանապարհի հետ հատումը, Ավստրիական թաղամաս տանող 
ճանապարհով մինչև Ավստրիական թաղամասի արևելյան սահմանի հետ հատումը, Ավստրիական 
թաղամասի արևելյան սահմանով մինչև Անի թաղամասի արևմտյան սահմանի հետ հատումը, Անի 
թաղամասի արևմտյան սահմանով մինչև Մինաս Ավետիսյան փողոցի հետ հատումը, Մինաս 
Ավետիսյան փողոցով մինչև Մ. Խորենացու փողոցի հետ հատումը, Մ. Խորենացու փողոցով մինչև 
Սախարովի հրապարակ, Սախարովի հրապարակն ամբողջությամբ, այնուհետև` Վ. Սարգսյան 
փողոցով մինչև Սավոյան փողոցի հետ հատումը, Սավոյան փողոցով մինչև Դանիելյան փողոցի 
հետ հատումը, Դանիելյան փողոցով մինչև Թետչերի (Շինարարների) փողոցի հետ հատումը, 
Թետչերի փողոցով դեպի արևելք` հատելով Գյումրի գետակը, մինչև զորամասի պարսպի հետ 
հատումը, զորամասի արևմտյան պարսպով մինչև Խրիմյան Հայրիկի (Թբիլիսյան խճուղի) փողոցի 
հետ հատումը, Խրիմյան Հայրիկի փողոցով մինչև Գյումրի-Թբիլիսի երկաթգծի հետ հատումը, 
Գյումրի-Թբիլիսի երկաթգծով մինչև երկաթուղային կայարանի ստորգետնյա անցումի արևելյան 
կողմի հետ հատումը:  

 XI  
 0.0135 
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ք. Գյումրի. տասնմեկերորդ գոտու արտաքին սահմաններն անցնում են քաղաքի արտաքին 
սահմանագծով` բացառությամբ ԼենՀԷԿ ավանի և այն սահմանագծերի, որտեղ քաղաքի արտաքին 
սահմանագիծը համընկնում է իններորդ կամ տասներորդ գոտիների արտաքին սահմանների հետ: 
Գոտու ներքին սահմանները երկաթուղային կայարանի անցումի արևելյան կողմից մինչև քաղաքի 
հարավային սահմանագիծը (Երևանյան խճուղու սկզբնամաս) և Բուլվարային փողոցի, 
Գործարանային փողոցի հետ հատման տեղամասից մինչև Շիրակացու և Մնջոյան փողոցների 
հատման տեղամասը համընկնում են IX գոտու արտաքին սահմանների հետ: Մնացած 
հատվածներում ներքին սահմանները համընկնում են X գոտու արտաքին սահմանների հետ:  
ք. Արթիկ. տասնմեկերորդ գոտու սահմաններն անցնում են հետևյալ փողոցներով` սկսած Գ. 
Նարեկացու և Բաղրամյան փողոցների հատումից, Գ. Նարեկացու փողոցով մինչև Կոմիտասի 
փողոցի հետ հատումը, Կոմիտասի փողոցով մինչև Գ. Լուսավորչի փողոցի հետ հատումը, Գ. 
Լուսավորչի փողոցով մինչև Տոնականյան փողոցի հետ հատումը, Տոնականյան փողոցով մինչև 
Պռոշյան փողոցի հետ հատումը, Պռոշյան փողոցով մինչև Տուֆագործների փողոցի հետ հատումը, 
Տուֆագործների փողոցով և 7-րդ դպրոցի շրջակայքով մինչև Բաբաջանյան նրբանցքի և 
Անկախության փողոցի հետ հատումը, Բաբաջանյան նրբանցքով մինչև Տուֆագործների փողոցի 
հետ հատումը, Տուֆագործների փողոցով Արթիկ տուֆի կառամատույցներով մինչև Շահումյան 
փողոցի հետ հատումը, Շահումյան փողոցն ամբողջությամբ` մինչև գլխավոր հատակագծով նախատեսված փողոցի 
հետ հատումը, վերը նշված փողոցով մինչև Աբովյան փողոցի հետ հատումը, Աբովյան փողոցով մինչև 
Թումանյան փողոցի հետ հատումը, Թումանյան փողոցով մինչև Սասունցի Դավթի փողոցի հետ 
հատումը, Սասունցի Դավթի փողոցով մինչև Շինարարների փողոցի հետ հատումը, Շինարարների 
փողոցով մինչև Գործարանային փողոցի հետ հատումը, Գործարանային փողոցով մինչև երկաթգծի 
հետ հատումը, երկաթգծով մինչև Բաղրամյան և Գ. Նարեկացու փողոցների հատումը:  

 XII  
 0.0088 
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ք. Արթիկ. տասներկուերորդ գոտու ներքին սահմանները համընկնում են տասնմեկերորդ գոտու 
արտաքին սահմանագծի հետ, իսկ արտաքին սահմաններն անցնում են քաղաքի արտաքին 
սահմանագծով: ք. Մարալիկ,  
Ազատան, Ախուրյան:  

 XIII 
 0.0057  
342 

Նոր կյանք, Բենիամին, Ղարիբջանյան, Շիրակ, Հացիկ, Մայիսյան: 

 XIV  
 0.0037 
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ք. Գյումրի ԼենՀԷԿ-ի ավան:  
Ջաջուռ, Կամո, Ջաջուռ կայարանին կից գյուղ, Լեռնուտ, Կարմրաքար, Քեթի, Ջրաձոր, Թորոսգյուղ, Կապս, Վահրամաբերդ, 
Արեգնադեմ, Գտաշեն, Գյուլլիբուլաղ, Մեղրաշատ, Ողջի, Մարմաշեն, Առափի, Ոսկեհասկ, Ախուրիկ, Շիրակավան, 
Իսահակյան, Լուսաղբյուր, Գուսանագյուղ, Երազգավորս, Բայանդուր, Արևիկ, Կառնուտ, Մուսայելյան (Ախուրյանի շրջան), 
Ջրառատ, Այգեբաց, Մեղրաշեն, Փանիկ, Գետափ, Անուշավան, Հառիճ, Նահապետավան, Մեծ Մանթաշ, Արևշատ, Փոքր 
Մանթաշ, Սպանդարյան, Գեղանիստ, Վարդաքար, Հովտաշեն, Հոռոմ, Հայրենյաց, Հայկասար, Տուֆաշեն, Ձորակապ, 
Ձիթհանքով, Լանջիկ, Սառնաղբյուր:  

 XV  
 0.0024 
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Ամասիա, Աշոցք, Մեծ Սեպասար, Փոքր Սեպասար, Ղազանչի, Կրասար, Կարմրավան, Հարթաշեն, 
Մուսայելյան (Աշոցքի շրջան), Վարդաղբյուր, Սալուտ, Լեռնագյուղ, Հովունի, Բանդիվան, 
Ցողամարգ, Հողմիկ, Գոգհովիտ, Արփենի, Հովիտ, Բաշգյուղ, Փոքր Սարիար, Կաքավասար, 
Սարապատ, Հայկավան, Ձորաշեն, Մեծ Սարիար, Կրաշեն, Գետք, Սարատակ, Սարալանջ, 



Պեմզաշեն, Լեռնակերտ, Քարաբերդ, Սարակապ, Աղին, Ջրափի, Հայկաձոր, Բագրավան, 
Անիպեմզա, Փոքրաշեն, Զույգաղբյուր, Լուսակերտ, Անի կայարան:  

 XVI  
 0.0016 
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Սարագյուղ, Բավրա, Սիզավետ, Աղվորիկ, Թավշուտ, Զարիշատ, Բերդաշեն, Ալվար, Արդենիս, 
Հովտուն, Զորակերտ, Ծաղկուտ, Գառնառիճ, Շաղիկ:  

   
 


