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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սահմանամերձ բնակավայրերի համաչափ զարգացման համատեքս-
տում առաջնային նշանակություն ունի այդ բնակավայրերի առաջընթացը 
խոչընդոտող գործոնների առարկայական գնահատումը։ Այս ամենով պայ-
մանավորված էլ հայաստանյան ներկայիս իրականությունում, առավել, քան 
երբևէ, շարունակում են արդիական մնալ սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
գործնական ուղիների առաջադրումն ու դրանց կիրառականության ապահո-
վումը։ 

Սույն հետազոտության նպատակն է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզե-
րի սահմանամերձ բնակավայրերի օրինակով բացահայտել ՀՀ սահմանա-
մերձ բնակավայրերի զարգացման իրական մարտահրավերները, այդ բնա-
կավայրերում առկա առաջնային խնդիրները՝ ներկայացնելով դրանց լուծ-
ման կիրառական ուղիներ, ինչպես նաև իրականացնել պետության տարած-
քային քաղաքականության գնահատում՝ ըստ այդմ  առաջարկելով տարածքա-
յին զարգացման հայեցակարգային մոտեցումներ։  

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ նպատակները՝ հետազոտության ընթաց-
քում առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 

• ուսումնասիրել Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանամերձ 
բնակավայրերում պետության կողմից իրականացվող քաղաքակա-
նությունը, 

• կատարել սահմանամերձ բնակավայրերի ենթակառուցվածքների 
զարգացմանը միտված ծրագրերի (սուբվենցիոն ծրագրեր) կառուց-
վածքային ուսումնասիրություն, 

• բացահայտել Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանամերձ 
բնակավայրերի ժողովրդագրական, տնտեսական, անվտանգային 
ոլորտներում առկա խնդիրները, 

• առաջադրել ոլորտային խնդիրների լուծման տեղայնացման տարբե-
րակներ։ 

Հետազոտությունից պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ սահմանամերձ բնա-
կավայրերում արտահայտիչ կերպով դրսևորվել են ՀՀ սահմանամերձ բնա-
կավայրերին բնորոշ բոլոր խնդիրները՝ հատկապես ժողովրդագրական, սո-
ցիալ-տնտեսական և անվտանգային ոլորտներում։ 

Թեև վերջին շրջանում հայ գիտնականներն ու հետազոտողները մեծ 
հետաքրքրություն են ցուցաբերում տարածքային համաչափ զարգացման 
խնդիրների նկատմամբ, սակայն վերջիններիս ուսումնասիրություններում   
շրջանցվում են սահմանամերձ բնակավայրերին հուզող հիմնահարցերը։ 
Մինչդեռ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գեղարքունիքի մի շարք 
բնակավայրեր, փաստացիորեն, սահմանամերձ են դարձել միայն 2020 թ. 
հետպատերազմյան ժամանակահատվածում, ուստի սկզբունքային է դառ-
նում դրանց ուսումնասիրումը գործող նոր իրողության պայմաններում։ 
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Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի ուսումնասիրությունից 
ակնհայտ է դառնում, որ վերջիններիս հատուկ են ՀՀ սահմանամերձ բնա-
կավայրերին բնորոշ գրեթե բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են ժողովրդա-
գրական, սոցիալ-տնտեսական և անվտանգային ոլորտներում։ Բայց քանի 
որ Տավուշի մարզի համայնքները սահմանամերձի կարգավիճակ են ստացել 
ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ, սոսկ կարգավորման և սահմանամերձ գո-
տիների անվտանգության տեսանկյունից, համեմատաբար բարվոք վիճա-
կում են։ 

Սահմանամերձ և/կամ հիմնախնդրային համայնքների զարգացմանն ու 
կառավարմանը վերաբերող հրապարակումները նորանկախ Հայաստանի 
պատմության անցնող երեք տասնամյակում էլ ավելի խնդրահարույց են 
դարձել: Անկախության 30-ամյա փորձը ցույց է տալիս, որ ՀՀ յուրաքանչյուր 
կառավարություն ավելի շատ իրականացրել է իրավիճակային կառավա-
րում՝ դա զուգակցվելով կարճաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի իրա-
գործման հետ: Մինչդեռ հայկական պետականության ամրապնդումը և զար-
գացումը պահանջում են սահմանամերձ համայնքներում տնտեսական ու 
սոցիալական երկարաժամկետ կայուն աճ, ՀՆԱ առաջադիմական կառուց-
վածք՝ ժամանակակից տեխնոլոգիական ոլորտների գերակայություններով, 
ինչը կարող է հնարավորություն ընձեռել դիմակայելու աշխարհաքաղաքա-
կան զանազան մարտահրավերներին: 

Սույն հետազոտության ընթացքում հարցաթերթերի հիման վրա կա-
տարվել են համայնքի ժողովրդագրական վիճակի, զբաղվածության ցուցա-
նիշների, ենթակառուցվածքների բավարարվածության, տնտեսական հիմ-
նական ցուցանիշների փաստացի գնահատումներ։ Անդրադարձ է կատար-
վել նաև ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, պետական և տարածքային այլ մար-
մինների ներկայացրած վիճակագրական տվյալների հիման վրա՝ տարբեր 
կազմակերպությունների և պետական կառույցների կողմից համայնքում 
իրականացվող տարաբնույթ ծրագրերի որակական և քանակական գնահա-
տումներին։ 

Վերոնշյալ բնակավայրերի ուսումնասիրության, ինչպես նաև համայն-
քապետների բարձրաձայնած խնդիրների ամփոփման արդյունքում առանձ-
նացվել է սահմանամերձ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական առաջնային 
հիմնահարցերի շրջանակ և առաջարկվել դրանց լուծման ուղիներ։ 

Կատարված հետազոտությունը կարող է արժեքավոր լինել ինչպես 
ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող գիտնականների ու հե-
տազոտողների, այնպես էլ անհատների և ոլորտի կարգավորման քաղաքա-
կանությունը մշակող մարմինների համար։  

 



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
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ԳԼՈՒԽ 1 
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ 
ՈՒՂՂՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

 

ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային 
գոտին ձգվում է 9 մարզի տարածքով` Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, 
Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց ձոր, Տավուշ: Սահմանի երկա-
րությունը 1431 կմ է, որից Ադրբեջանի հետ` 893. 6 (որից Նախիջևանի հետ` 
190,7), Թուրքիայի հետ` 289, Վրաստանի հետ` 211, Իրանի հետ` 37 կմ: Սահ-
մանամերձ շերտը կազմում է 1431.0 քառ. կմ տարածք, իսկ սահմանային գո-
տին` 7155.0 քառ. կմ կամ ՀՀ տարածքի 24.0%-ը: Սահմանային գոտում են 
գտնվում 9 քաղաքային և 173 գյուղական բնակավայրեր: ՀՀ-ն հյուսիսից 
սահմանակից է Վրաստանին, հարավից՝ Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տությանը, արևելքից՝ Ադրբեջանի Հանրապետությանը, իսկ արևմուտքից՝ 
Թուրքիային և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը։ Արարատի 
մարզում կան 9 սահմանային բնակավայրեր, որոնք սահմանակից են Թուր-
քիային։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանային բնակավայրերի թիվը 23 է, և 
դրանք սահմանակից են Ադրբեջանին։ Վայոց ձորի սահմանային բնակա-
վայրերի քանակը 12 է, իսկ գյուղերը սահմանակից են Նախիջևանի Ինքնա-
վար Հանրապետությանը։ Սյունիքի մարզի սահմանային գյուղերը 66-ն են՝ 
սահմանակից լինելով Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանն ու 
Ադրբեջանին։ Արագածոտնի մարզում Թուրքիային սահմանակից ընդամենը 
երկու  գյուղ կա, Արմավիրի մարզում՝  7։ Լոռու մարզում կա 4 սահմանային 
գյուղ՝ սահմանակից Վրաստանին։ Շիրակի մարզի 9 գյուղ սահմանակից է և՛ 
Թուրքիային, և՛ Վրաստանին։ Ադրբեջանի Հանրապետությանը սահմանա-
կից է նաև Տավուշի մարզի  42 գյուղ։ 

ՀՀ սահմանային գոտու և սահմանային շերտի տարածքները քաղաքա-
շինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտներ են: Արմավի-
րի և Արարատի մարզերի սահմանային գոտու 60-80%-ը քաղաքաշինորեն և 
տնտեսապես ինտենսիվ յուրացված է: Սյունիքի մարզի սահմանային գոտու 
տարաբնակեցված տարածքի մոտ 20%-ն է ինտենսիվ բնակեցված, իսկ մյուս 
մարզերի սահմանային գոտիների տարաբնակեցված տարածքները հիմնա-
կանում թույլ են յուրացված: Տարաբնակեցման համար անբարեհաջող տա-
րածքները մեծ տեսակարար կշիռ ունեն Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքու-
նիքի և Շիրակի մարզերում: 

Մշտական բնակչության թվաքանակի տեսանկյունից, ամենախիտ բնա-
կեցված են Արարատի, Արմավիրի մարզերի սահմանային գոտիները, բնա-
կավայրերի քանակի առումով՝ Սյունիքի մարզի սահմանային գոտին, որի 
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42.3 կմ երկարությամբ սահմանն ընդգրկում է 84 բնակավայր (որից 2-ը՝ քա-
ղաքային)։ Նոսր են բնակեցված Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց ձորի, Լո-
ռու մարզերի սահմանամերձ գոտիները: Գեղարքունիքի մարզի 165.5 կմ եր-
կարությամբ սահմանային գոտում է գտնվում 23, Լոռու մարզի 115 կմ երկա-
րությամբ սահմանային գոտում՝ 4 բնակավայր: Տավուշի մարզի 220 կմ եր-
կարությամբ սահմանային գոտում կա 42 բնակավայր կամ գյուղական բնա-
կավայրերի թվի 72%-ը: 

ՀՀ սահմանային գոտում են տեղաբաշխված մետաղային (ոսկի, պղինձ, 
մոլիբդեն և այլն), ոչ մետաղային (տուֆ, պեմզա և այլն) խոշոր հանքավայ-
րեր, աղբյուրներ, ստորգետնյա ու հանքային ջրեր և այլն: 

 
 

1.1   
Սահմանամերձ համայնքների սոցիալ-տնտեսական 
զարգացմանը միտված ՀՀ օրենքները և 
կառավարության որոշումները  

 

ՀՀ սահմանամերձ համայնքների հանդեպ հատուկ ուշադրություն 
դարձնելու անհրաժեշտություն առաջացավ Արցախյան առաջին պատերազ-
մի ժամանակ և դրանից հետո՝ պայմանավորված սահմանամերձ բնակա-
վայրերում պատերազմի հետևանքով առաջացած ավերածությունները վե-
րականգնելու, տեղի բնակչության բնականոն կյանքը ապահովելու կարևո-
րությամբ։ 

Առաջին միջոցառումը 1992 թ. նոյեմբերի 21-ին ՀՀ կառավարության N 
591 որոշումն էր, որի միջոցով բավարարվեց Գորիսի, Կապանի քաղաքային 
և Տավուշի, Մեղրու, Գորիսի, Վարդենիսի, Կրասնոսելսկի, Եղեգնաձորի, 
Արարատի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Կապանի շրջանային խորհուրդների 
գործադիր կոմիտեների խնդրանքը` նշված շրջանների ու քաղաքների ավեր-
ված անհատական բնակելի տների վերականգնման համար ՀՀ կառավա-
րության 1992 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N507 որոշմամբ նախատեսված 
վարկային էմիսիայի հաշվին նրանց տրամադրելով երկարաժամկետ (20 
տարով) անտոկոս վարկ1։  

Այնուհետև ՀՀ կառավարության 1995 թվականի հուլիսի 6-ի N 507 որոշ-
մամբ ՀՀ մի շարք սահմանամերձ բնակավայրերի քաղաքացիներին սեփա-
կանության իրավունքով պատկանող հարկման ենթակա օբյեկտները 1995-
1996 թվականներին ազատվեցին գույքահարկից2։ 

                                                 
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=5198 
2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=5761 
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1998 թ. նոյեմբերի 17-ին N713 որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը սահմա-
նեց սահմանամերձ համայնքների ցանկը3, որը պետք է հիմք հանդիսանար 
սահմանամերձ համայնքների անվտանգային և սոցիալ-տնտեսական ծրագ-
րերի մշակման համար։  

Սակայն առաջին և, մեր կարծիքով, հիմնական խնդիրն այն է, որ «սահ-
մանամերձ բնակավայր», «սահմանամերձ համայնք» հասկացությունները 
ՀՀ օրենքներում ամրագրված չեն։ ՀՀ որևէ օրենքով կամ այլ իրավական 
ակտով մինչ այժմ հստակեցված չէ, թե ինչ է նշանակում սահմանամերձ հա-
մայնք կամ սահմանամերձ բնակավայր, իսկ ցանկի ձևավորման համար 
հիմք են հանդիսացել հետևյալ չափորոշիչները. 

ա) Ադրբեջանի Հանրապետության հետ պետական սահմանի սահմա-
նային գոտում գտնվելը, 

բ)  Հայաստանի Հանրապետության սահմանային շերտում գտնվելը, 
գ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1993-1995 թվա-

կանների որոշումներով հաստատված ցանկերում ընդգրկված լինելը4: 
Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մա-

սին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի` սահմանային գոտին այն տարածքն է, որը 
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանագծից ծավալվում է 
դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորքը` մինչև հինգ կիլո-
մետր լայնությամբ: 

Սահմանային շերտը սահմանային գոտու մի մասն է, որը հարում է պե-
տական սահմանին կամ պետական սահմանը ջրային տարածքով անցնելիս 
սահմանային ջրերի ափերին` մինչև մեկ կիլոմետր լայնությամբ5: 

Սահմանային գոտու և սահմանային շերտի այս ձևակերպումները, սա-
կայն, ամբողջությամբ չեն պատասխանում այն հարցին, թե ինչու են որոշա-
կի բնակավայրեր տեղ գտել ՀՀ կառավարության N 713 որոշմամբ սահման-
ված ցանկում և ստացել սահմանամերձի կարգավիճակ, քանի որ մեր ուսում-
նասիրությունը ցույց տվեց, որ, մասնավորապես, Ադրբեջանի հետ սահմա-
նակցող 60-ից ավելի բնակավայր պետական սահմանից 5 կմ-ը գերազան-
ցող խորության վրա է։  

2001 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունվեց «Սահմանամերձ տարածա-
շրջանների մասին» ՀՀ օրենքը6, որի նպատակն էր սահմանել Հայաստանի 
Հանրապետությունում սահմանամերձ տարածաշրջանների նկատմամբ պե-
տական քաղաքականության մշակման հիմնական սկզբունքները, այդ քա-
ղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները, ինչպես նաև 
դրանց հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը: Այս օրենքով ՀՀ 

                                                 
3 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100442 
4 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1135 
5 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137225 
6 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=43520 
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կառավարությունը պարտավորվեց մշակել և իրականացնել սահմանամերձ 
համայնքների և բնակավայրերի զարգացման հստակ, նպատակային ռազ-
մավարություն։ Մասնավորապես՝ վերոնշյալ օրենքով սահմանվեցին սահ-
մանամերձ տարածաշրջանների նկատմամբ պետական քաղաքականության 
ծրագրային հիմունքները (հոդված 3), որոնց համաձայն՝ ՀՀ կառավարությու-
նը պետք է մշակեր և ներկայացներ սահմանամերձ տարածաշրջանների 
զարգացման համալիր ծրագիր (այսուհետ` Համալիր ծրագիր)՝ 5 տարվա 
կտրվածքով և Համալիր ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրակա-
նացման տարեկան ծրագիր (այսուհետ` Տարեկան ծրագիր): Այս ծրագրերը 
քննարկվում և հաստատվում են Ազգային ժողովում, իսկ Տարեկան ծրագրով 
նախատեսված միջոցառումների ֆինանսավորման գումարն արտացոլվում է 
պետական բյուջեի ծախսերում: 

Համալիր և Տարեկան ծրագրերը ներառում են (հոդված 4). 
ա) դրանց հիմնական խնդիրները, 
բ) նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ըստ սահմանամերձ 

տարածաշրջանների և դրանցում գտնվող բնակավայրերի, 
գ) նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման համամասնու-

թյունները, 
դ) դրանց կատարման սկզբունքները և նախատեսված աշխատանքների 

իրականացման առաջնայնությունները, 
ե) այլ պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրերի համակողմանի 

ներկայացման համար: 
Սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանվածից բացի, Համալիր ծրագիրը 
ներառում է. 
ա) սահմանամերձ տարածաշրջանների ցանկն ըստ բնակավայրերի, 
բ) տեղեկանք սահմանամերձ տարածաշրջանների պաշտպանական, 

սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական վիճակի մասին, 
գ) նախատեսված աշխատանքներն ըստ լիազորված մարմինների, 
դ) անհրաժեշտության դեպքում սահմանամերձ տարածաշրջանների 

բնակչությանը և տնտեսավարող սուբյեկտներին տրամադրվող ար-
տոնությունները: 

Տարեկան ծրագիրը ներառում է նաև նախատեսված աշխատանքների 
ընթացքի և կատարողականի վերլուծություն: 
Վերոնշյալ օրենքի պահանջներից ելնելով՝ մշակվեց և 2002 թ.-ին ըն-

դունվեց «ՀՀ սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման Համալիր 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքը7: Համալիր ծրագիրը բաղկացած 
է 8 բաժնից, որտեղ տրված են սահմանամերձ տարածաշրջանների և սահ-
մանամերձ համայնքների/բնակավայրերի ընդհանուր նկարագիրը, ցանկը  
(համապատասխանում էր 1998 թ. ՀՀ կառավարության N 713 որոշմամբ սահ-
                                                 
7 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1135 
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մանվածին), հիմնախնդիրներն ու առկա վիճակն ըստ բնագավառների։ 
Մասնավորապես՝ արձանագրվել են հետևյալ հիմնախնդիրները. 

 տնտեսական ներուժի անկում, 
 հողային ֆոնդի անարդյունավետ օգտագործում, 
 օգտագործվող ցանքատարածությունների ու բազմամյա տնկարկնե-

րի կրճատում, 
 ֆինանսական միջոցների բացակայություն կամ սակավություն, 
 մարտական գործողությունների և տարերային աղետների հետևան-

քով շարքից դուրս եկած կամ խիստ վնասված ենթակառուցվածքներ 
(բնակարանային ֆոնդ, շինություններ, ճանապարհներ, խմելու ջրա-
գծեր, առողջապահական, կրթական, կուլտուր-կենցաղային օջախ-
ներ, ոռոգման ցանցեր և կոյուղագծեր), 

 ականապատման և կյանքի անվտանգության երաշխիքների բացա-
կայության պատճառով սահմանամերձ տարածքների օգտագործվող 
հողատեսքերի կրճատում, տարիներով չնորոգված դպրոցական շեն-
քեր, բուժկետերի, մշակույթի օջախների բացակայություն կամ քայ-
քայված վիճակ, 

 բնակչության թվի զգալի նվազում, 
 երիտասարդության արտահոսք ու ծնելիության մակարդակի անկում 

և այլն,  
 բեռնափոխադրումների հեռահարություն, բարձր սակագներ, 
 մշտական աշխատատեղերի բացակայություն, ցածր աշխատավար-

ձեր և այլն։ 
Համալիր ծրագրով մշակվել են վերոնշյալ հիմնախնդիրների լուծման 

ուղիներն ըստ առաջնահերթության։ Առանձնացվել են 4 հիմնական ուղղու-
թյուններ. 

1. Տնտեսական և ֆինանսական պայմանների բարելավում, նոր աշ-
խատատեղերի ստեղծում։ Այս համատեքստում առաջարկվում էր հարկային 
արտոնությունների տրամադրում, ազատ ձեռներեցությամբ զբաղվելու հա-
մար համայնքի անդամներին ու վերաբնակիչներին արտոնյալ պայմաննե-
րով վարկերի հատկացում, մատակարար-գնորդ-սպառող ենթակառուց-
վածքների ձևավորում, օժանդակություն համայնքներին` գյուղատնտեսա-
կան, արդյունաբերական, վառելիքաէներգետիկ համակարգի, սննդի և վե-
րամշակող ձեռնարկությունների վերագործարկման, նոր աշխատատեղերի 
ստեղծման գործում, կապի և գազամատակարարման խնդիրների լուծում և 
այլն։ 

2. Գյուղատնտեսություն։ Այս ուղղությամբ առաջարկվում էր խախտ-
ված հողերի գույքագրում և դրանց վերականգնման նախագծերի մշակում, 
գյուղատնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացած և տարբեր պատճառ-
ներով չմշակվող վարելահողերի և մյուս հողատեսքերի՝ արտադրության մեջ 
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ներգրավում, հեռագնա ամառային և ձմեռային արոտավայրերի արդյունա-
վետ օգտագործման, բարելավման, վերաբաշխման և օգտագործման սխե-
մաների ներդրման կառուցակարգերի մշակում, գյուղատնտեսության կոոպե-
րացիայի զարգացմանը, գյուղացիական միությունների, ընկերությունների, 
կոոպերատիվների ձևավորմանը պետական աջակցության ապահովում, մե-
լիորացիայի զարգացման ճանապարհով ներքին ջրօգտագործման խնդիր-
ների լուծում, մատչելի տոկոսադրույքներով և պայմաններով վարկային ռե-
սուրսների տրամադրում և այլն։ 

3. Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակում` ներառելով սո-
ցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Մաս-
նավորապես՝ նախատեսվում էր խմելու ջրի հիմնախնդրի լուծում, դպրոցա-
կան շենքերի վերականգնում կամ նորերի հիմնում, բուժկետերի վերա-
կանգնում կամ հիմնում, ոռոգման ցանցի վերակառուցում, ճանապարհների, 
հաղորդակցուղիների վերականգնում կամ հիմնում, գազամատակարարման 
վերականգնման ու առանձին բնակավայրերի գազաիֆիկացման աշխա-
տանքների իրականացում, հեռախոսակապի, էլեկտրամատակարարման, 
հեռուստակապի ապահովում: 

4. Մարտական գործողություններից և տարերային աղետներից ավեր-
ված ու վնասված բնակարանների վերականգնում, բնակչության արտա-
հոսքի կանխարգելում, լքված ու սակավ բնակեցված բնակավայրերի վե-
րաբնակեցում, հեռացած բնակիչների վերադարձի կազմակերպում: Այդ 
նպատակով առաջարկվում էր միջազգային ծրագրերի միջոցով անտոկոս 
երկարաժամկետ վարկերի տրամադրում ավերածությունների հետևանքնե-
րը վերացնելու, վերաբնակիչներին նոր բնակարաններ կառուցելու համար, 
սահմանված չափով տնամերձ հողամասերի անհատույց հատկացում, Հա-
յաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքների վարչական տա-
րածքներում գտնվող` պետական սեփականություն համարվող պահուստա-
յին ֆոնդի հողերի անհատույց սեփականաշնորհում և սեփականության 
իրավունքի վկայականների անհատույց տրամադրում, պետպատվերի շրջա-
նակներում գյուղացիական տնտեսություններից գյուղմթերքների գնում: 

Համալիր ծրագրում ներկայացված էր նաև սահմանամերձ բնակավայ-
րերում 2004-2009 թթ. նախատեսվող միջոցառումների  ծրագիր և ժամանա-
կացույց։ Որպես օրինակ՝ ներկայացնենք Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյու-
ղի ծրագիրը։ 
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Բացի Համալիր ծրագրի մշակումից, համաձայն «Սահմանամերձ տա-
րածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքի, կառավարությունը պարտավոր է յու-
րաքանչյուր տարի մշակել և ՀՀ ԱԺ հաստատմանը ներկայացնել սահմանա-
մերձ տարածաշրջանների զարգացման տարեկան ծրագիր (այսուհետ՝ Տա-
րեկան ծրագիր)։ Վերջին տասը տարում Տարեկան ծրագրերով կատարված 
միջոցառումները կարելի է խմբավորել 5 խմբում՝ 

 հուշարձանների վերանորոգման և վերականգնման նպատակով՝ 20 
մլն դրամ (2012 թ.), 

 ճանապարհաշինության տարբեր տիպի աշխատանքների նպատա-
կով՝ 2565 մլն դրամ (2012 թ., 2013 թ.), 

 կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման նպատակով (2013 թ., 2014 թ., 
2015 թ.)՝ 735,8 մլն դրամ, 

 կրթական օբյեկտների շինարարության նպատակով (2013 թ, 2014 թ, 
2015 թ.)՝ 386,1 մլն դրամ,  

 սահմանամերձ համայնքների բնակիչների սոցիալական պայմաննե-
րի բարելավման նպատակով գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման 
ջրի մասնակի (յուրաքանչյուր ծառայության դեպքում՝ ձևավորված 
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վարձավճարի 50%-ի չափով8) և հողի հարկի ու անշարժ գույքի գույքա-
հարկի ամբողջական փոխհատուցման նպատակով (2016-2021 թթ.)՝ 
5315.48 մլն դրամ9,10,11,12,13,14,15,16,17։  

Ինչպես տեսնում ենք, վերջին 6 տարվա ընթացքում կառավարությունը 
զերծ է մնացել կապիտալ ծախսերից՝ բավարարվելով միայն բնակչությանը 
սոցիալական աջակցություն տրամադրելով, ընդ որում, եթե 2016-2019 թթ. 
այդ նպատակով հատկացվում էր 928,8 մլն դրամ ամրագրված գումար, 
ապա 2020 և 2021 թթ.՝ 800,0 մլն դրամ։  

Սոցիալական աջակցության ծրագրերին առնչվող ևս մեկ հետաքրքրա-
կան նկատառում կապված է ՀՀ կառավարության 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի 
N 1444-Ն որոշման հետ, համաձայն որի՝18 սոցիալական աջակցություն տրա-
մադրվել է միայն Ադրբեջանին սահմանակից 36 բնակավայրի բնակչությա-
նը (2020 թ. 44-օրյա պատերազմից հետո այդ ցանկը վերանայվել է և բնա-
կավայրերի թիվը դարձել է 81)։ Որպես չափորոշիչ՝ ընդունվել է բնակավայ-
րի՝ մինչև 2.5 կմ հեռավորությունը պետական սահմանից և մարտական գոր-
ծողությունների հետևանքով չօգտագործվող և 2008-2012 թթ. ընթացքում հա-
կառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման հանգամանքը19, այն-
ինչ 1998 թ. ՀՀ կառավարության N 713 որոշմամբ սահմանված ցանկով Ադր-
բեջանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերը 151-ն են։  

Բացի սոցիալական աջակցության վերոնշյալ ծրագրերից, ՀՀ կառավա-
րության և ԱԺ-ի կողմից ընդունվել են մի շարք այլ օրենքներ և որոշումներ՝ 
միտված սահմանամերձ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բա-
րելավմանը։ 

Մասնավորապես՝ 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին ընդունվեց «Սահ-
մանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը հարկերից 
ազատելու մասին» ՀՀ օրենքը20, որով մարտական գործողությունների հե-
տևանքով չօգտագործվող հողատարածքներ ունեցող սահմանամերձ բնա-
կավայրերի վարչական սահմաններում գտնվող. 

                                                 
8 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150917 
9 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76028 
10https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78604 
11 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85706 
12 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93284 
13 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100817 
14 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=116219 
15 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125584 
16 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134715 
17 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146407 
18 վերնագիրը փոփ. 15. 12. 16 N 1266-Ն, խմբ. 12. 02. 21 N 184-Ն 
19 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94968 
20 Լրամշակված տարբերակ, 2017 թ., դեկտեմբերի 21, ՀՕ-297-Ն 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76028
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78604
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85706
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93284
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100817
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=116219
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125584
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134715
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146407
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 առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերում վաճա-
ռատեղերի միջոցով բնակչությանը մանրածախ վաճառքի (առք ու 
վաճառքի), ինչպես նաև հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող 
գործունեությունից եկամուտներն ազատվում են շրջանառության 
հարկից, իսկ այդ գործունեությունն իրականացնող և շրջանառու-
թյան հարկ վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերը՝ ձեռնար-
կատիրական գործունեության համար օրենքով նախատեսված շա-
հութահարկից. 

 տնտեսական գործունեության շրջանակներում արտադրության (բա-
ցառությամբ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների 
արտադրության) կազմակերպման արդյունքում ստացված արտադ-
րանքի` 
ա. իրացումից եկամուտներն ազատվում են շրջանառության հարկից, 
բ) օտարման գործարքներն ազատվում են ավելացված արժեքի 

հարկից,  
գ) իրացումից ստացման ենթակա եկամուտներն ազատվում են շա-

հութահարկից կամ եկամտային հարկից. 
 ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված` արտոնագրային հարկով 

հարկման օբյեկտ համարվող գործունեության իրականացումը, բա-
ցառությամբ թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրումնե-
րի, ավտոբուսով և (կամ) միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրումնե-
րի, տոտալիզատորների, ինչպես նաև ինտերնետ տոտալիզատորնե-
րի կազմակերպման21,22]։ 

Այս արտոնությունից օգտվող սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկը 
հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից՝ 2015 թ. հունվարի 15-ի N 30-Ն 
որոշմամբ, որտեղ ընդգրկվել է 4 մարզի (Արարատ, Տավուշ, Գեղարքունիք, 
Վայոց ձոր) 34 բնակավայր23։  

Նպատակ ունենալով խթանելու սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնա-
կավայրերում մանկավարժական կադրերի ներհոսքը՝ ՀՀ կառավարության 
2003 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 1412-Ն որոշմամբ հաստատվեց ՀՀ հեռավոր, 
սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություններ մանկավարժական կադրեր գործուղելու 
կարգը, որով պետությունը փոխհատուցում էր գործուղված մանկավարժնե-
րի բնակարանի վարձը՝ ամսական 10000 դրամի և կեցության այլ ծախսերը՝ 
ամսական 5000 դրամի չափով24։ Այս որոշումը հետագայում վերաձևակերպ-
վեց, և 2020 թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին հրապարակվեց ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 

                                                 
21 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137521 
22 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118693 
23 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121986 
24 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=35515 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=35515
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հրամանը՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից սահմանամերձ կամ բարձրեռնային բնա-
կավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատաս-
խան մասնագետ գործուղելու կարգը սահմանելու մասին25։  

Վերոնշյալ կարգին համապատասխան գործուղված մասնագետներին 
ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին, բացի տեղա-
փոխման մեկանգամյա ծախսերի որոշակի փոխհատուցումից, տվյալ ուսում-
նական հաստատությունը լրացուցիչ հատկացնում է. 

 բնակարանային վարձի համար՝ ըստ մարզերի սահմանաչափի, որը 
սահմանամերձ բնակավայրերի համար միջինում ամսական մոտ 18,5 
հազ դրամ է, 

 կոմունալ ծախսերի համար՝ ամսական 10200 դրամ, 
 աշխատավարձի հավելում` աշխատավարձի 30 տոկոսի չափով։ 
Մինչև 2017 թ.-ը՝ ՀՀ-ում միջնակարգ կրթության ծրագրով դասավանդող 

ուսուցչի աշխատավարձի հաշվարկված դրույքաչափը, պայմանավորված 
դասարանի միջին խտությամբ, աշակերտ-ուսուցիչ դրույքաչափ հարաբե-
րակցությամբ, ՀՀ-ում միջինում շուրջ 95.000 դրամ էր։ ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ՝ 2019 թ. ուսուցչի նվազագույն աշխատավարձն ամբողջ դրույքի 
դեպքում սահմանվեց 108.000 դրամ։ Մեր կատարած ուսումնասիրություննե-
րի արդյունքում պարզվեց, որ սահմանամերձ բնակավայրերի գերակշիռ մա-
սում աշակերտների թիվը բավական փոքր է, հետևաբար՝ չեն կարող ձևա-
վորվել բավարար քանակով աշակերտներ ունեցող դասարաններ, և ուսու-
ցիչներն էլ չեն կարող ունենալ ամբողջական դրույք։ Այսինքն՝ ուսուցիչներին 
վճարվող աշխատավարձը էապես ցածր է վերոնշյալ 108.000 դրամից։ Եթե 
այս գումարին ավելացնենք բնակարանի վարձի և կոմունալ ծախսերի մաս-
նակի փոխհատուցման հատկացումները, ինչպես նաև աշխատավարձի հա-
վելավճարը՝ 30%-ի չափով, ապա կպարզվի, որ այս ծրագրով գործուղված 
մասնագետն ամսական կստանա մոտ 120.000 – 130.000 դրամ (ներառյալ 
հարկերը)։ Հիշեցնենք, որ վերը դիտարկված երկու կարգերի նպատակն է 
խթանել սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերում մանկավար-
ժական կադրերի ներհոսքը։ Այնինչ այս և հետագայում ներդրված՝ «Դասա-
վանդիր Հայաստանում» ծրագրով գործուղված ուսուցիչներն այնքան էլ շա-
հագրգռված չեն և չեն ցանկանում իրենց գործունեությունը շարունակել 
տվյալ սահմանամերձ բնակավայրում։ Արդյունքում, ծրագրով նախատես-
ված աշխատանքային ժամկետը լրանալուն պես, նրանք վերադառնում են 
իրենց նախկին մշտական բնակության վայր։  

Սահմանամերձ համայնքներում անասնաբուծության զարգացման և 
խթանման նպատակով ՀՀ կառավարության 2019 թ.-ի մարտի 29-ի N 327-Լ և 
սեպտեմբերի 19-ի N 1305-Լ որոշումներով հաստատվեցին ՀՀ-ում 2019- 
2024 թթ.-ին տավարաբուծության և ոչխարաբուծության ու այծաբուծության 
                                                 
25 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147248 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147248
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զարգացման պետական աջակցության համապատասխան ծրագրեր, ըստ 
որոնց՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն 
որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքների 
տնտեսավարողներին կամ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն 
իրականացնող կոոպերատիվներին կտրամադրվեն վարկեր 0% տոկոսա-
դրույքով26,27։  

Ամփոփելով ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում սոցիալ-տնտեսական 
վիճակի բարելավման նպատակով ընդունված իրավական ակտերի ուսում-
նասիրությունը՝ կարևոր ենք համարում նշել, որ սոցիալական արտոնու-
թյունները, վաղուց լինելով սահմանամերձ բնակավայրերի կենսամակար-
դակի բարձրացման անհրաժեշտ պայմաններից նվազագույնը, դեռևս ան-
բավարար են և ոչ հասցեական: Հարկ է մշակել սահմանամերձ բնակավայ-
րերի վերաբերյալ քաղաքականության այնպիսի հայեցակարգ, որտեղ կնե-
րառվեն ներդրումային, ռազմավարական ծրագրեր, կատարել ինստիտու-
ցիոնալ վերափոխումներ, որոնք սահմանամերձ բնակավայրերում էական 
փոփոխության կենթարկեն կյանքը՝ բոլոր առումներով, այդ թվում՝ անգամ 
կենցաղային և ժամանցային: Սահմանամերձ բնակավայրերից որոշներն 
ունեն «հատուկ ռեժիմի» անհրաժեշտություն։ Կան բնակավայրեր, որոնց 
դեպքում կարելի է քննարկման առարկա դարձնել միայն դրանց ռազմակա-
նացման տարբերակը։ Ներկայում Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայ-
րերի, մասնավորապես՝ Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի համար այդ 
խնդիրը դարձել է կենսական՝ պահանջելով հրատապ լուծում: Կարևոր է դի-
տարկել նաև սահմանամերձ գյուղերի զարգացման՝ թե՛ ներդրումային, թե՛ 
բարեգործական հիմնադրամների ձևավորման հնարավորությունը:  

Միաժամանակ, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է ապահովել ներկայացուց-
չականության գաղափարի իրագործումը սահմանամերձ բնակավայրում։ Այլ 
կերպ ասած՝ պաշտոնական, քաղաքական-հասարակական շրջանակներում 
ձևավորել այնպիսի ավանդույթ, երբ իշխանության, ընդդիմադիր կուսակցու-
թյունների, հասարակական ակտիվ խմբերի ներկայացուցիչները որոշակի 
պարբերականությամբ այցելեն այդ բնակավայրեր: Նման մոտեցումը ոչ 
միայն հնարավորություն կտա զգոն վիճակում պահելու կառավարող շրջա-
նակներին, այլև կմեծացնի հետաքրքրությունը սահմանամերձ բնակավայրե-
րի նկատմամբ՝ վերաարժևորելով վերջիններիս դերը պետության գոյության 
ու կայացման հարցում։ Սոցիալական արտոնությունների տրամադրումը 
պետք է լինի միայն աջակցության սկիզբը, իսկ դրա շարունակությունն 
ուշացնող ամեն մեկ օրը պետք է դիտարկել որպես սպառնալիք պետական 
անվտանգությանը: 

 
                                                 
26 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130071 
27 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153979 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130071
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153979
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1.2   
ՀՀ կառավարության  իրականացրած սուբվենցիոն 
ծրագրերը 2018-2021 թթ.   

 

ՀՀ կառավարության սուբվենցիոն ծրագիրը համայնք-պետություն հո-
րիզոնական համագործակցության նոր ձևաչափ է՝ ուղղված համայնքների 
տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Ըստ 
այդմ՝ ենթադրվում է, որ եթե համայնքի կողմից ներկայացվող որևէ կապի-
տալ ծրագիր արժանանում է կառավարության հավանությանը, ապա դրա 
արժեքի մի մասը համաֆինանսավորվում է պետական բյուջեի միջոցներից։ 
Պայմանավորված որոշակի ոլորտով, դրա առանձնահատկությամբ, տվյալ 
համայնքի աշխարհագրական դիրքով, ինչպես նաև այն հանգամանքով, թե 
այդ ծրագիրը որքանով կնպաստի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը՝ պե-
տական բյուջեից համաֆինանսավորվում է համայնքների սուբվենցիայի 
ծրագրերի ընդհանուր արժեքի 30-ից 70 տոկոսի չափով28։ 

Սուբվենցիայի ծրագրային ոլորտներն են. 
 բնակավայրի փողոցների կառուցում/նորոգում/ ասֆալտապատում, 
 խմելու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համա-

կարգի կառուցում/նորոգում, 
 ոռոգման համակարգի կառուցում/նորոգում, 
 փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում/նորոգում, 
 վերականգնվող էներգետիկա, այդ թվում՝ արևային ֆոտովոլտային 

կայանների տեղադրում, 
 բնակավայրերի գազաֆիկացում, 
 մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում/նորոգում, 
 հասարակական շենքերի (մշակույթի տուն, համայնքային կենտրոն-

ներ և այլն) կառուցում/վերանորոգում, 
 բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության 

գույքի նորոգում, 
 այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում, 
 մեքենասարքավորումների ձեռքբերում, 
 աղբավայրերի բարեկարգում կամ փակում29։  
Սուբվենցիան տրամադրվում է հետևյալ կարգով. ՀՀ համայնքները, 

գնահատելով իրենց կարիքները և առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիր-
ները, քննարկելով դրանք համայնքի ավագանու նիստում, ինչպես նաև հա-
մայնքի բնակիչների հետ հանրային լսումներ անցկացնելով` մշակում և ներ-
կայացնում են սուբվենցիայի ծրագրի փաթեթ։ Այնուհետև մարզպետարան-
ների միջոցով դա հասնում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակա-
                                                 
28 http://www.mtad.am/hy/mtad21.5 
29 Նույն տեղում։ 

http://www.mtad.am/hy/mtad21.5


ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 19 

ռուցվածքների նախարարություն։ Վերջինս համապատասխան ուսումնասի-
րություն  կատարելուց և թերությունները լրամշակելուց հետո փաթեթը ներ-
կայացնում է սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնա-
հատման միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը ստեղծվել է վարչապետի 
որոշմամբ։  

 

 
 

Գծապատկեր 1.2.1  
ՀՀ կառավարության իրականացրած սուբվենցիոն ծրագրերի արժեքը 
(մլն դրամ), 2018 թ.30 
 

 
 

Գծապատկեր 1.2.2  
ՀՀ կառավարության  իրականացրած սուբվենցիոն ծրագրերի արժեքը 
(մլն դրամ), 2019 թ.31 

                                                 
30 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված 

2018, 2019, 2020 թթ. սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների վրա։ 
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Գծապատկեր 1.2.3  
ՀՀ կառավարության իրականացրած սուբվենցիոն ծրագրերի արժեքը 
(մլն դրամ), 2020 թ.32 

 

 
 

Գծապատկեր 1.2.4  
ՀՀ կառավարության իրականացրած   սուբվենցիոն ծրագրերի 
արժեքը (մլն դրամ)33, 2021 թ. 

                                                                                                                        
31 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված 

2018, 2019, 2020 թթ.  սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների վրա։ 
32 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված  

2018, 2019, 2020 թթ. սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների վրա։ 
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ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 21 

Ընդհանուր առմամբ 2018-2021 թթ. իրականցվել է 94,8 մլրդ դրամի 1862 
ծրագիր, որից ընդամենը մոտ 20 մլրդ-ի 185 ծրագիր սահմանամերձ բնակա-
վայրերում, ընդ որում, այդ ծրագրերն այս կամ այն չափով ներառել են 150 
սահմանամերձ բնակավայրերից ընդամենը 62-ը: Գծապատկեր 1.2.4-ում  
ներկայացված են սահմանամերձ բնակավայրերի ընդհանուր թիվն ըստ 
մարզերի և տվյալ տարում սուբվենցիոն ծրագրին մասնակցած բնակավայ-
րերի քանակը։ Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված սուբվեն-
ցիոն ծրագրերում ՀՀ պետբյուջեից համաֆինանսավորման միջին չափը 
56,9% է (ամենաշատը եղել է 2020 թ.՝ 65,3%, ամենաքիչը 2018 թ. 47,7%), ՀՀ մի-
ջինը կազմել է 53,3%։  

Թեև սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված սուբվենցիոն 
ծրագրերի կշռային բաղադրիչը ՀՀ պետական բյուջեում յուրաքանչյուր տա-
րի ավելացել է՝ կազմելով պետբյուջեի 0.03%, 0.13%, 0.14% և 0.27%, համապա-
տասխանաբար՝ 2018, 2019, 2020 և 2021 թթ.-ին, այնուամենայնիվ, մեր կար-
ծիքով, դա բավարար չէ՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որդեգրած՝ 
տարածաշրջանների համաչափ զարգացման ռազմավարությունը։ Կարևո-
րելով սահմանամերձ բնակավայրերի ռազմավարական նշանակությունը, 
առաջին հերթին, որպես ՀՀ անվտանգության պաշտպանության «առաջին 
գիծ»՝ կարծում ենք, որ նշյալ ծրագրերը և հատկացված միջոցները ոչ միայն 
բավարար չեն, այլև չեն կարող նպաստել այդ բնակավայրերի սոցիալ-
տնտեսական և ռազմավարական զարգացմանը (աղյուսակ 1.2.1): 

 

Աղյուսակ 1.2.1 
2018-2021 թթ. իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի տեսակարար կշիռը 

ՀՀ պետական բյուջեում34 
 

Տարի ՀՀ պետբյուջեն 
/մլրդ դրամ/ 

ՀՀ պետական բյուջեից 
համաֆինանսավորված 
սուբվենցիոն ծրագրերը  

Որից՝ սահմանամերձ 
բնակավայրերում /մլրդ 

դրամ/  
մլրդ դրամ % մլրդ դրամ % 

2018 թ. 1,465.2  1.6  0.11% 0.4  0.03% 
2019 թ. 1,648.1  9.6  0.58% 2.2  0.13% 
2020 թ. 1,855.7  14.3  0.77% 2.6  0.14% 
2021 թ. 1,850,8 23,2 1,25% 5,2 0.28% 

 

Ուսումնասիրելով 2018-2021 թթ. իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի 
ոլորտային ուղղվածությունը՝ կարող ենք տեսնել, որ սահմանամերձ հա-
մայնքներում հիմնական շեշտը դրվել է ճանապարհաշինարարական աշխա-
տանքների վրա (ճանապարհների ասֆալտապատում, բարեկարգում, վերա-
նորոգում), վերջինս կազմում է իրականացված ծրագրերի 49%-ը կամ 8.7 

                                                                                                                        
33 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված 

2021 թ. սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ  տեղեկությունների վրա։ 
34 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները։ 
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մլրդ դրամ, հաջորդ ամենամեծ ֆինանսավորումը խմելու ջրի մատակարար-
ման, ջրահեռացման և ոռոգման ջրի համակարգերի կառուցման և վերանո-
րոգման մասով է՝ 23% կամ 4.1 մլրդ դրամ։ Այլ ծրագրերի ներքո մենք համա-
խմբել ենք վերոնշյալ ուղղություններից դուրս մնացած աշխատանքները, 
որոնք են՝ բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփակա-
նության գույքի նորոգում, փողոցային լուսավորության համակարգի կառու-
ցում/նորոգում, մեքենասարքավորումների ձեռքբերում (աղյուսակ 1.2.2)։  

 
Աղյուսակ 1.2.2 

2018-2021 թթ. սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված 
սուբվենցիոն ծրագրերն ըստ ուղղությունների (մլն դրամ)35 

 
 

Ծրագրի ոլորտը 2018 2019 2020 2021 
Ընդամենը իրականացված ծրագրեր 553.5  3,707.5  3,972.1  9,602.3  
Ճանապարհաշինարարական 
աշխատանքներ 99.8  1,826.8  2,245.8  4,529.3  

Խմելու և ոռոգման ջրի համակարգերի 
կառուցում/վերանորոգում 47.9  790.6  1,029.0  2,315.8  

Մշակութային, ժամանցային 
ենթակառուցվածքներ 139.5  387.4  150.6  485.4  

Նախակրթական հաստատությունների 
կառուցում/վերանորոգում 0.0  165.1  26.4  0.0  

Բնակավայրերի գազաֆիկացում 0.0  0.0  53.4  95.3  
Այլ 266.3  537.6  466.9  2,176.5  

 

Ամփոփելով ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող սուբ-
վենցիոն ծրագրերի վերլուծությունը՝ կարևոր ենք համարում նշել, որ դրանք 
առավելապես վերաբերում եմ ճանապարհաշինարարական ոլորտին։ Վեր-
ջինս թեև կարող է նպաստել այդ բնակավայրում առկա ազատ աշխատուժի 
իրացման հնարավորությունների ընդլայնմանը կարճաժամկետում, այնու-
ամենայնիվ, միջնաժամկետ հեռանկարում դարձյալ բախվում ենք սոցիալ-
տնտեսական փոխկապակցված խնդիրների։ Ակնհայտ է, որ սահմանամերձ 
բնակավայրերում առկա է նվազագույն կենսապայմանների ապահովման 
խնդիր, հետևաբար՝ սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնելիս անհրաժեշտ է 
համակարգված ձևով կիրառել առաջնահերթության և առաջնայնության գա-
ղափարը։ Դա հնարավորություն կտա նվազագույն սոցիալական պայման-
ների ապահովմամբ բնակավայրերում «պահելու» արդեն իսկ նվազող բնակ-
չությանը։ Կոմունալ-կենցաղային, կրթական, մշակութային նվազագույն 
պայմանների առկայությունը գերակա պետք է դառնա բոլոր սահմանամերձ 
բնակավայրերում, քանի որ վերջիններս պետության ողնաշարն են, իսկ 
կիսադատարկ բնակավայրերը, ազգային անվտանգության տեսանկյունից, 
լուրջ սպառնալիքներ են պարունակում։ 
                                                 
35 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված 2018, 

2019, 2020, 2021 թթ.  սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների վրա: 



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
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ԳԼՈՒԽ 2 
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՈՒ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ  
ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  

 
Հետազոտական խումբը դժվարացել է կատարել բնակավայրերի սո-

ցիալ-տնտեսական վիճակի և ներուժի գնահատման դասական գիտական 
վերլուծություն, քանի որ այդ ոլորտների վերաբերյալ տեղեկությունները ոչ 
միայն չափազանց սահմանափակ էին, այլև, որոշ ցուցանիշների առումով, 
իսպառ բացակայում էին։ Այդուհանդերձ, դաշտային աշխատանքների միջո-
ցով փորձ է արվել տեղում ծանոթանալու յուրաքանչյուր բնակավայրի սո-
ցիալ-տնտեսական վիճակին, առկա խնդիրներին և գնահատելու հնարավոր 
զարգացման ուղղությունները։ Ուսումնասիրությունները կատարվել են ՀՀ 
Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերում։ Հե-
տազոտությունն առավել թիրախային դարձնելու համար որպես հիմք են ըն-
դունվել ոչ թե խոշորացված համայնքների ցուցանիշները (դիտարկվող մար-
զերում այդպիսիք են Վարդենիս, Գեղամասար, Ճամբարակ, Շողակաթ, Նո-
յեմբերյան և Բերդ համայնքները), այլ որոշակի սահմանամերձ բնակավայ-
րեր։ Մասնավորապես, ըստ ՀՀ կառավարության 1998 թ. նոյեմբերի 17-ի  

N 713 որոշմամբ սահմանված ցանկի36, Ադրբեջանի հետ սահմանակից են 
Գեղարքունիքի մարզում 23, որից երկուսը՝ քաղաքային (Վարդենիս և Ճամ-
բարակ), իսկ Տավուշի մարզում՝ 42 բնակավայր, որից երկուսը (Նոյեմբերյան 
և Բերդ)՝ քաղաքային։ Թեև հետազոտական խումբն այցելություններ է կա-
տարել վերոնշյալ քաղաքներ, այդուհանդերձ, ուսումնասիրությունների մեջ 
քաղաքները չեն ներառվել։ Խնդիրն այն է, որ թեև այդ քաղաքներն ունեն 
սահմանամերձ բնակավայրի կարգավիճակ, սակայն չունեն ուղղակի շփման 
գիծ սահմանի հետ։ Ընդ որում, բացի Ճամբարակից, մնացած բնակավայ-
րերը սահմանից ավելի քան 10 կմ հեռավորության վրա են։ Հետազոտական 
խումբը Վարդենիսը, Նոյեմբերյանը և Բերդը դիտարկել է որպես կենտրո-
նածին քաղաքներ, որոնք միտված են սպասարկելու հարակից սահմանա-
մերձ գյուղական բնակավայրերը։  

Բնակավայրերի վերլուծության ներկայացման պարզության տեսանկյու-
նից, նպատակահարմար է համարվել դրանք բաժանել գոտիների՝ հիմք ըն-
դունելով վերջիններիս աշխարհագրական դիրքը։ Ըստ այդմ. 

1-ին գոտում ներառվել են Գեղարքունիքի մարզի Սոթք, Փամբակ, Դա-
րանակ, Արեգունի, Գեղամասար, Ավազան, Արփունք, Կախակն, Կուտական, 

                                                 
36 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100442 
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Տրետուք, Կութ, Ազատ, Նորաբակ, Շատվան, Ներքին Շորժա և Վերին Շոր-
ժա սահմանամերձ բնակավայրերը, 

2-րդ գոտում՝ Տավուշի մարզի Բերդավան, Դովեղ, Բաղանիս, Կոթի, 
Բարեկամավան, Ոսկեվան, Ոսկեպար, Ջուջևան սահմանամերձ բնակավայ-
րերը, 

3-րդ գոտում՝ Տավուշի մարզի Կիրանց, Բերքաբեր, Սևքար, Սարիգյուղ, 
Այգեհովիտ, Ազատամուտ, Վազաշեն, Ծաղկավան սահմանամերձ բնակա-
վայրերը, 

4-րդ գոտում՝ Տավուշի մարզի Այգեձոր, Այգեպար, Մոսեսգեղ, Ներքին 
Կարմիր Աղբյուր, Չինարի, Չորաթան և Պառավաքար սահմանամերձ բնա-
կավայրերը։ 

 
 

2.1 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ 
բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
արդի վիճակի հետազոտությունը (1-ին գոտի) 

  
Հետազոտական խումբն այցելել է Գեղարքունիքի մարզի հետևյալ սահ-

մանամերձ բնակավայրեր՝ Սոթք, Փամբակ, Դարանակ, Արեգունի, Գեղամա-
սար, Ավազան, Արփունք, Կախակն, Կուտական, Տրետուք, Կութ, Ազատ, Նո-
րաբակ, Շատվան, Ներքին Շորժա և Վերին Շորժա, ինչպես նաև Վարդե-
նիս քաղաք։ Ներքին Շորժան և Վերին Շորժան ներառված են Վարդենիսի 
խոշորացված համայնքի կազմում (համայնքի կենտրոնը՝ Վարդենիս քա-
ղաք), իսկ մնացած բնակավայրերը՝ Գեղամասար խոշորացված համայնքի 
կազմում (համայնքի կենտրոնը՝ Սոթք)։ Առկա վիճակը գնահատվել է տեղում 
հավաքագրված փաստացի տվյալների, ինչպես նաև բնակավայրերի վար-
չական ղեկավարների և բնակչության որոշ մասի հետ անձնական շփման 
արդյունքում ստացված տեղեկությունների  հիման վրա։  

Հարկ է նշել, որ համայնքի ղեկավարի բացակայության պատճառով 
հետազոտական խմբին չի հաջողվել տեղեկություններ ստանալ Սոթք բնա-
կավայրի, իսկ վարչական շրջանի ղեկավարների և աշխատակիցների բա-
ցակայության պատճառով՝ վիճակագրական տվյալներ Նորաբակ, Կուտա-
կան և Կախակն վարչական շրջանների վերաբերյալ։  
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Նկար 2.1.1  
1-ին գոտում ներառված սահմանամերձ բնակավայրերը 

 
Անվտանգություն։ Այս գոտում ներառված բնակավայրերը փաստացի 

սահմանամերձ են դարձել 2020 թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո։ 
Անվտանգության տեսանկյունից, դիտարկվող բնակավայրերը կարելի է 
բաժանել երկու խմբի՝ միջին խոցելի և չափազանց խոցելի։ Հետազոտական 
խումբը միջին խոցելի խմբում ներառել է այն բնակավայրերը, որոնք թեև չ 
ՀՀ պետական սահմանի այս հատվածում չունեն պատշաճ կերպով ձևա-
վորված ռազմական ենթակառուցվածքներ, այդուհանդերձ, պաշտպանված 
են տեղի ռելիեֆի շնորհիվ և տեսանելի չեն ադրբեջանական զորքերի տե-
ղակայած դիրքերից։ Դրանք են Փամբակ, Դարանակ, Արեգունի, Գեղամա-
սար, Ավազան, Արփունք, Կախակն, Կուտական, Տրետուք, Շատվան բնակա-
վայրերը։ Իսկ չափազանց խոցելի խմբում ընդգրկվել են այն բնակավայրե-
րը, որոնք ոչ միայն չունեն ռազմական ենթակառուցվածքներ, այլև ադրբե-
ջանական զորքերի տեղակայած դիրքերից հրաձգային ուղիղ նշանառու-
թյան տակ են։ Ինչպես վկայում են մամուլի՝ 2021 թ. հուլիսի, օգոստոսի, սեպ-
տեմբերի հրապարակումները, այդ բնակավայրերի (Սոթք, Կութ, Ազատ, Նո-
րաբակ, Ներքին Շորժա և Վերին Շորժա) վրա պարբերաբար կրակում են, 
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վառում խոտհարքի համար նախատեսված հողատարածքները, արոտավայ-
րերից գողանում  խոշոր եղջերավոր անասուններ։  

Ժողովրդագրական վիճակ։ Ուսումնասիրվող բոլոր բնակավայրերում 
բնակչության թվաքանակի վերլուծության համար որպես հիմք են ընդունվել 
ԱՎԾ հրապարակած 2011 թ. մարդահամարի տվյալները37, ինչպես նաև յու-
րաքանչյուր բնակավայրում հետազոտական խմբի արձանագրած մշտական 
և առկա բնակչության թվաքանակը (2017-2020 թթ.): Համաձայն ԱՎԾ մեթո-
դաբանության՝ առկա բնակչության ներքո հասկացվում է տվյալ բնակավայ-
րում մշտապես բնակվող ու հաշվառման պահին ներկա և այլ բնակավայրե-
րում հաշվառված, սակայն տվյալ հաշվառման պահին տվյալ բնակավայրում 
ժամանակավոր ներկա (մինչև մեկ տարի) անձանց ընդհանուր թվաքանակի 
հանրագումարը։ Մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշը ձևավոր-
վում է տվյալ բնակավայրում մշտապես բնակվող ու հաշվառման պահին 
ներկա և ժամանակավոր բացակա (մինչև մեկ տարի) հաշվառված անձանց 
ընդհանուր թվաքանակի հանրագումարից։ Ժամանակավոր բացակայողներ 
են համարվում աշխատանքի, ուսման և այլ նպատակներով բացակայող-
ները։  

 

 
 

Գծապատկեր 2.1.1  
1-ին գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը38   

 
Համապատասխան տարեթվերի տվյալներն արձանագրվում են հաջոր-

դող տարվա հունվարի դրությամբ (օրինակ՝ բնակչության թվաքանակի վե-
րաբերյալ 2017 թ. տվյալները վարչական շրջանի վիճակագրական գրանցա-
                                                 
37 https://armstat.am/file/doc/99481713.pdf 
38 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակա-

գրական տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
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Առկա բնակչություն Մշտական բնակչություն

https://armstat.am/file/doc/99481713.pdf
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մատյանում արձանագրված են 2018 թ. հունվարի դրությամբ)։ Սա թույլ է 
տալիս եզրակացնել, որ այս թվերն ունեն որոշակի շեղում՝ հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ ամանորյա տոների կապակցությամբ արտագնա աշ-
խատանքի մեկնած բազմաթիվ քաղաքացիներ դեկտեմբերին վերադառնում 
են իրենց բնակավայրեր, ինչը նշանակում է, որ տարվա կտրվածքով փաս-
տացի մշտապես ներկա բնակչության թիվն էլ ավելի փոքր կարող է լինել։ 
Միաժամանակ, պայմանավորված 2020 թ. 44-օրյա պատերազմի հետևանք-
ներով, այս բնակավայրերը փաստացի ունեցան անմիջական շփման գիծ 
Ադրբեջանի հետ, ուստի և համալրվեցին համապատասխան թվով ՀՀ զին-
ծառայողներով, ինչը ևս որոշակի շեղումներ է մտցնում գյուղերի փաստացի 
բնակչության կազմում։  

 

Աղյուսակ 2.1.1 
1-ին գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը39 

 

  
  

Մշտական բնակչություն Առկա բնակչություն 
2011 2017 2018 2019 2020 2011 2017 2018 2019 2020 

Միջինը՝ 
մարզ 1760 1745 1742 1734 1732           

Գեղամասար 1132 1190 1120 1052 1015 1109 1076 1010 957 925 
Սոթք 824 950 990 991 942 811 942 976 978 903 
Արփունք 568 562 503 479 470 564 547 490 478 460 
Փամբակ 548 495 499 506 505 469 395 399 406 408 
Արեգունի 344 319 313 330 259 340 289 283 300 257 
Ավազան 252 218 233 230 241 245 211 217 219 223 
Տրետուք 174 207 255 250 218 164 162 147 155 148 
Դարանակ 168 220 205 191 170 167 202 182 172 130 
Կութ 193 176 197 170 168 180 170 185 160 148 
Վ.Շորժա 23 110 101 93 127 23 103 95 88 120 
Ն.Շորժա 44 77 71 41 97 12 65 64 38 75 
Ազատ 101 134 141 90 110 82 60 60 58 55 

 

Ծանոթություն. միջին մարզային թվաքանակը հաշվարկվել է ըստ ՀՀ ՎԿ հրապարակումների՝ 
մարզի ընդհանուր գյուղական բնակավայրերի մշտական բնակչության թվաքանակը 
բաժանելով մարզի գյուղական բնակավայրերի վրա։ Մարզի առկա բնակչության վերա-
բերյալ ըստ տարիների վիճակագրությունը բացակայում է։  

 
Փաստացի՝ բնակավայրում մշտապես բնակվող բնակչության թվաքա-

նակն արտացոլված է առկա բնակչության ցուցանիշում, և եթե հաշվի է առ-
նվում այն, որ ժամանակավոր ներկաների մի զգալի մասը պայմանագրային 
զինծառայող է, ապա զուտ բնակիչների թվաքանակն էլ ավելի փոքր է։ 
Ուսումնասիրվող բնակավայրերում մշտապես ներկա (ըստ աղյուսակ 2.1.1-ի՝ 
առկա) բնակչության աճ 2020 թ.-ին, 2011 թ.-ի համեմատ, արձանագրվել է 
միայն Սոթք, Վերին Շորժա և Ներքին Շորժա բնակավայրերում։ Այս հան-
                                                 
39 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
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գամանքը պայմանավորված է Սոթք բնակավայրին հարակից գործող հա-
մանուն ոսկու հանքի շահագործման աշխատանքներում այլ բնակավայրե-
րից մարդկանց ներգրավմամբ, և ինչպես վերը նշվեց, 2020 թ. 44-օրյա պա-
տերազմից հետո հատկապես Վերին Շորժայում և Ներքին Շորժայում պայ-
մանագրային զինծառայողների թվաքանակի ավելացմամբ։ 

Այդուհանդերձ, ուսումնասիրվող բնակավայրերի մշտապես ներկա 
բնակչությունը 2020 թ., 2011 թ.-ի համեմատ, նվազել է 314 մարդով, ինչը հա-
վասար է միջինացված մեկ ամբողջ գյուղի բնակչության (ներկայացված գյու-
ղերի բնակչության միջին թվաքանակը 321 մարդ է)։ 

Ուսումնասիրվող բնակավայրերի բնակչության թվաքանակի ծայրահեղ 
վատ վիճակի մասին կարելի է պատկերացում կազմել՝ համեմատելով բնակ-
չության թվաքանակը մարզի գյուղական բնակավայրերի միջին ցուցանիշի 
հետ։ Նույնիսկ համայնքի կենտրոն հանդիսացող Սոթքում բնակչության 
թվաքանակը մոտ երկու անգամ պակաս է միջին  ցուցանիշից, իսկ մնացած 
բնակավայրերում միջին ցուցանիշի 6,5-25%-ն է։ 

Վերին Շորժայի և Ներքին Շորժայի համար էական է նշել նաև այն 
հանգամանքը, որ նոյեմբերի վերջից մինչև մարտ ընկած ժամանակահատ-
վածում դեպի այս բնակավայրեր տանող միակ ճանապարհը փակվում է 
ձյան պատճառով՝ դառնալով անանցանելի։ Հետևաբար՝ բնակիչները վերո-
նշյալ ամիսներին լքում են իրենց մշտական բնակության վայրը և տեղա-
փոխվում Վարդենիս քաղաք։  

1-ին գոտու ժողովրդագրական ծանր վիճակի մասին է վկայում նաև 
բնակչության տարիքային կազմի վերլուծությունը։  

 

Աղյուսակ 2.1.2 
1-ին գոտում ներառված բնակավայրերի առկա բնակչության տարիքային 

կազմը 2021 թ. հունվարի դրությամբ40 
 

Բնակավայր 
Տարիքային շեմ 

0-5 6-15 16-62 63+ 
Գեղամասար 90 128 592 115 
Արփունք 28 64 317 51 
Փամբակ 24 48 262 74 
Արեգունի 17 47 168 25 
Ավազան 19 41 134 29 
Տրետուք 17 27 87 17 
Դարանակ 17 24 72 17 
Կութ 6 18 93 31 
Վ.Շորժա 0 0 99 21 
Ն.Շորժա 0 2 58 15 
Ազատ 0 6 41 8 
Ընդամենը 218 405 1923 403 

                                                 
40 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
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Մասնավորապես՝ Ազատ, Վ. Շորժա, Ն. Շորժա և Կութ գյուղերում 0-5 
տարեկան երեխաների բացակայությունը կամ չափազանց փոքր թիվը վկա-
յում է այն մասին, որ եթե այս բնակավայրերում բնակչության աճն ապահո-
վելու որևէ լուրջ քայլեր չիրականացվեն, ապա մոտ ապագայում դրանք 
կկանգնեն վերացման խնդրի առջև։ Սկզբունքորեն նույնը կարելի է ասել 
բոլոր բնակավայրերի մասին (բացի Գեղամասարից), քանի որ կենսական 
նշանակության հիմնական ենթակառուցվածքների բացակայությունը, բնակ-
չության զբաղվածության ցածր մակարդակը և դժվարությունները, ինչպես 
նաև անվտանգային սպառնալիքը ոչ միայն չեն նպաստում դրանց  արտա-
քին համալրմանը, այլև բնական աճի անկման և արտագաղթի լուրջ պատ-
ճառ են դառնում։  

 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 
Նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններ, մանկական 

խմբակներ։ Թեև ուսումնասիրվող բնակավայրերում, ընդհանուր առմամբ, 
ապրում է 0-5 տարեկան ավելի քան 200 երեխա, այնուամենայնիվ, գործող 
մանկապարտեզներ կան միայն Տրետուքում և Սոթքում։ Մանկապարտեզ-
ները վերանորոգված են, ունեն գումարային ընդամենը 70 սան։ Գեղամասա-
րում ներկայում վերանորոգվում է նախկինում եղած մանկապարտեզի շեն-
քը, որը նախատեսվում է շահագործել 2022 թ.-ին։ Գրեթե բոլոր բնակավայ-
րերի բնակիչները, որոնց հետ զրույցներ են վարվել, կարևորում են մանկա-
պարտեզների առկայությունն իրենց գյուղում և պատրաստ են վճարելու մա-
տուցվող ծառայությունների դիմաց։ Այնուամենայնիվ, վարչական շրջաննե-
րի ղեկավարների հավաստմամբ, համայնքների ֆինանսական միջոցների 
սղությունը թույլ չի տալիս շահագործել որևէ տիպի և չափսի նախակրթա-
կան հաստատություն։  

Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ապա դրանք առկա են բոլոր բնակա-
վայրերում (բացառությամբ Վերին Շորժայի և Ներքին Շորժայի) և, ընդհա-
նուր առմամբ, բարվոք վիճակում են։ Բացառություն են  միայն Տրետուքի և 
Ավազանի դպրոցները։ Եվ եթե Տրետուք բնակավայրի դպրոցը կարիք ունի 
ներքին ամբողջական վերանորոգման, ապա Ավազանում գործող դպրոցը, 
որը 1938 թ. կառուցված մեկհարկանի շինություն է և կոսմետիկ վերանորոգ-
ման է ենթարկվել 2000 թ.-ին, վթարային է և ենթակա չէ վերանորոգման, 
ուստի նպատակահարմար է նոր դպրոց կառուցել։ 2020 թ. 44-օրյա պատե-
րազմի ժամանակ հրետակոծության են ենթարկվել և մասնակի վերանորոգ-
ման են ենթակա Սոթքի և Կութի դպրոցները։ 
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Աղյուսակ 2.1.3 
Հանրակրթական դպրոցներում սովորող և աշխատող անձնակազմի 

թվաքանակը 2020 թ. սեպտեմբերի դրությամբ41  
 

  Աշակերտների թիվը Աշխատողներ/ուսուցիչ Շենքի վիճակը 
Գեղամասար 212 35/29 բավարար 
Սոթք 169 35/29 բավարար 
Արփունք 64 22/17 բավարար 
Փամբակ 54 24/18 բավարար 
Արեգունի 60 23/18 բավարար 
Ավազան 34 18/10 վատ 
Տրետուք 40 21/16 վատ 
Դարանակ 14 15/10 բավարար 
Կութ 18 12/9 բավարար 
Ազատ 6 14/10 բավարար 

 

 
 

Նկար 2.1.2  
Ավազան գյուղի դպրոցի շենքը 

 
Դպրոցներում աշակերտների փոքր թվի պատճառով որոշ առարկանե-

րի մասով տարբեր տարիքային խմբերի դասարանները միավորվում են, 
ինչը, բնականաբար, չի կարող չազդել մատուցվող նյութի ամբողջական յու-
րացման և կրթության որակի վրա։  

Ուսումնասիրվող բնակավայրերից ոչ մեկում որևէ մանկական խմբակ 
չի գործում, թեև, բնակիչների հավաստմամբ, երեխաները մեծ հաճույքով 
կհաճախեին մարզական և երաժշտական/պարային խմբակներ, իսկ իրենք 

                                                 
41 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների տրամադրած 

տեղեկությունների հիման վրա։ 
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պատրաստ են վճարելու։ Վարչական շրջանների ղեկավարները խմբակների 
բացակայությունը հիմնավորում են համայնքի բյուջեի սղությամբ, համապա-
տասխան շենքային պայմանների և մասնագետների բացակայությամբ։ 

Բժշկական հաստատություններ։ Գյուղական բնակավայրերում հիվան-
դանոց կամ պոլիկլինիկա չկա։ Բնակչության առողջության սպասարկման 
համար օգտագործվում են գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ և բուժ-
կետեր։ Եվ եթե բժշկական ամբուլատորիաները որոշ չափով ապահովված 
են անհրաժեշտ անձնակազմով, սարքերով և դեղորայքով՝ տեղում գրեթե 
ամեն տեսակի առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար, ապա բուժկե-
տերը, որպես կանոն, տեղակայված են  «գյուղապետարանի» շենքի  մեկ 
սենյակում, որտեղ աշխատում է մեկ բուժքույր։ Ուսումնասիրված բնակավայ-
րերում բժշկական ամբուլատորիա ունեն միայն Սոթք և Գեղամասար գյու-
ղերը, իսկ մոտակա միակ հիվանդանոցը՝ 40 մահճակալով, Վարդենիս քա-
ղաքում է։ 

Խմելու ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակա-
րարման, հեռահաղորդակցության և կապի համակարգեր։ Ուսումնասիր-
վող բոլոր բնակավայրերն ապահովված են շուրջօրյա էլեկտրաէներգիայով, 
հնարավորություն ունեն օգտվելու կապի բոլոր օպերատորների ծառայու-
թյուններից։ Միաժամանակ, բացի Սոթքից, մնացած բոլոր բնակավայրերում 
բացակայում է գազամատակարարման համակարգը։ Ինչ վերաբերում է 
խմելու ջրով ապահովվածությանը, ապա «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն, որը ՀՀ-ում 
խմելու ջրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մա-
տուցող միակ ընկերությունն է, այդ բնակավայրերում որևէ գործունեություն 
չի իրականացնում։ Բնակավայրերը խմելու ջուր ստանում են ինքնահոս 
եղանակով, շուրջօրյա, սակայն, Տրետուքի, Ազատի, Վերին Շորժայի և Ներ-
քին Շորժայի բնակիչների հավաստմամբ, դրա որակը լավը չէ, ուստի, նախ-
քան օգտագործելը, եռացվում է։ Բնակչությունը խմելու ջրի դիմաց վարձա-
վճար չի մուծում, և մշտական սպասարկող մարմնի բացակայության պատ-
ճառով ընթացիկ շահագործմամբ և ջրի որակի վերահսկողությամբ ոչ ոք չի 
զբաղվում։ Կեղտաջրերի հեռացման կենտրոնական համակարգ չկա։ Բնա-
կավայրերում բացակայում է նաև գիշերային լուսավորությունը։ 

Տրանսպորտային ցանց։ Բացի Տրետուք, Կուտական և Արփունք գյուղե-
րից, մնացած բոլոր բնակավայրերը գտնվում են Սևանա լճի արևելյան 
ափով անցնող, ամբողջությամբ վերանորոգված միջպետական նշանակու-
թյան Մ14 մայրուղու նկատմամբ ուղիղ կապի վրա, ավելին, այդ մայրուղին 
անցնում է Գեղամասար բնակավայրի միջով։ Այդուհանդերձ, մայրուղուց դե-
պի գյուղեր տանող, ինչպես նաև գյուղամիջի ճանապարհները գրունտային 
են և, բացառությամբ Սոթք, Գեղամասար և Տրետուք գյուղերի, բավական 
վատ վիճակում են։ Ձյան դեպքում, ինչպես նաև ձնհալից և հորդառատ 
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անձրևներից հետո գյուղամիջյան ճանապարհների մեծ մասն անանցանելի է 
սովորական ավտոմեքենաների համար։  

Ըստ համայնքապետարանի՝ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակա-
վայրերի ճանապարհներից նորոգման կարիք ունի 29,5 կմ-ը42:  

 

 
 

Նկար 2.1.3  
Դեպի Արփունք գյուղ տանող ճանապարհը  

 
(Հ.Գ. Մեր շրջայցի ժամանակ ճանապարհի այս հատվածով ուղևորությունը, որն 
անցնում է Փոքր Մասրիկ գյուղի միջով դեպի Արփունք գյուղ և կազմում է մոտ 2,5 կմ, 
տևեց մոտ 10 րոպե, ավելի արագ երթևեկելու պարագայում մեքենան կարող էր լրջո-
րեն վնասվել։ Դեպի Արփունք որևէ այլ երթևեկելի ճանապարհ չկա)։ 

 
Միջհամայնքային երթուղի: Թեև բնակավայրերի միջև հեռավորությու-

նը փոքր չէ, այնուամենայնիվ, Վարդենիսի և Գեղամասարի համայնքներում 
ընդհանրապես ոչ մի միջհամայնքային երթուղի չի գործում։ Վարդենիսի հա-
մայնքի ղեկավարի հավաստմամբ՝ ոչ մի համայնք չունի բավարար ֆինան-
սական միջոցներ իր հաշվին միջհամայնքային երթուղային գիծ բացելու և 
շահագործելու համար, իսկ մասնավորի կողմից ժամանակին գործել է, սա-
կայն ուղևորաշարժի ծավալները բավարար չեն եղել, և այն դադարեցրել է 
իր գործունեությունը։ Համայնքների բնակչության թվաքանակը ներկայում 
փոքր է, և իսկապես ֆինանսապես շահավետ չէ միջհամայնքային երթուղա-
յին գծի շահագործումը, սակայն դրա կարևորությունն անհերքելի է, քանի որ 
այդպիսով էապես կբարելավվի և կթեթևանա տեղի բնակչության կյանքը։ 
Նման եզրակացություն անելու համար բավարար հիմքեր կան։ Նախ՝ 

                                                 
42 https://hetq.am/hy/article/120386 
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հիմնվելով ղեկավարների հավաստիացումների վրա, ինչպես նաև դատելով 
մի շարք բնակիչների հետ ունեցած զրույցներից, կարելի է եզրակացնել, որ 
տեղի բնակչության մեծամասնությունը ֆինանսապես ծանր վիճակում է և 
նույնիսկ չի էլ մտածում սեփական մեքենա ունենալու մասին։ Երկրորդ, բնա-
կավայրերի մեծ մասում, որպես մթերային խանութներ, գործում են մեկ-եր-
կու փոքրիկ կրպակներ՝ սահմանափակ ապրանքատեսականիով, հետևա-
բար՝ տեղի բնակչության համար իրենց ընտանիքի սննդի ձեռքբերման հիմ-
նական վայրը Վարդենիս քաղաքն է։ Միաժամանակ, Վարդենիսում ամեն 
հինգշաբթի կազմակերպվում է տոնավաճառ, որտեղ առևտուր են անում ոչ 
միայն այս տարածաշրջանի, այլև Հայաստանի այլ մարզերի բնակիչներ, և 
հասարակական տրանսպորտի բացակայությունն էապես դժվարացնում է 
մարդկանց տեղաշարժը։ Երրորդ, միայն Վարդենիսում են գործում մանկա-
կան տարբեր խմբակներ, մանկապարտեզներ, միջին մասնագիտական եր-
կու քոլեջ, և հասարակական տրանսպորտի բացակայության պայմաններում 
շատերը նույնիսկ ցանկության դեպքում հնարավորություն չեն ունենում 
օգտվելու այդ հաստատությունների ծառայություններից։ Եվ, վերջապես, 
Վարդենիսում է գործում տվյալ տարածաշրջանի միակ հիվանդանոցը։ 

Դիտարկվող բնակավայրերի հարևանությամբ է անցնում Երևան – 
Վարդենիս երկաթգիծը, որը, սակայն, շահագործվում է բացառապես Սոթքի 
ոսկու հանքի գործունեության սպասարկման համար։ 

Գյուղատնտեսություն։ Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, այստեղ 
ևս ոռոգման ջրի խնդիրը բավական սուր է դրված։ Պտղատու այգիներ ընդ-
հանրապես չկան, միայն՝ տնամերձ, որոնց էլ ուղղվում է սարերից հոսող գե-
տերի ամբողջ ջուրը։ Այգիների աննպատակահարմարությունը բացատրվում 
է տեղանքի բարձրլեռնային լինելով և ոռոգման ջրի բացակայությամբ։ Ինչ 
վերաբերում է վարելահողերին և արոտավայրերին, ապա դրանք ջրելու 
միակ եղանակը անձրևներն են, ուստի բնակչությունը ստիպված աճեցնում է 
այնպիսի մշակաբույսեր (հիմնականում՝ ցորեն և գարի), որոնք շատ ջուր չեն 
պահանջում։ Հարկ է նշել, որ ժամանակին այս բնակավայրերում մեծ ծավալ-
ներով աճեցվում և դեպի ՌԴ էր արտահանվում կարտոֆիլ, ինչը ներկայում 
հնարավոր չէ իրականացնել ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով։ 
Այսօր կարտոֆիլ ցանում են միայն Տրետուք և Կութ համայնքներում, սակայն 
փոքր քանակությամբ։ 

Ինչ վերաբերում է ընտանի կենդանիներին, ապա բոլոր բնակավայրե-
րում խոշոր եղջերավոր անասունները քանակով էապես զիջում են թե՛ մանր 
եղջերավորներին, թե՛ թռչուններին, թեև, ինչպես պարզվեց, կաթի մթերման 
խնդիր ոչ մի համայնքում չկա, քանի որ «Աշտարակ կաթ» ընկերության 
Վարդենիսի մասնաճյուղը մթերում է այդ տարածաշրջանի ամբողջ կաթը։ 
Մոտ ապագայում կանխատեսվում է խոշոր եղջերավոր անասունների քա-
նակի էլ ավելի կրճատում, քանի որ նախկինում օգտագործվող արոտավայ-
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րերի մեծ մասն այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, իսկ բնակավայ-
րերի ենթակայության տակ գտնվող արոտավայրերը բավական մոտ են 
սահմանին և այնտեղ որևէ տիպի աշխատանք կատարելը լուրջ վտանգ է 
պարունակում։ Որպես հետևանք՝ այս տարածաշրջանում էապես թանկացել 
է անասնակերը՝ մեկ տուկ խոտը 2021 թ. հուլիս – օգոստոսի դրությամբ վա-
ճառվում էր 2000-2500 դրամ՝ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 
800-900 դրամի փոխարեն։ Միաժամանակ, թերսնման պատճառով ընկել է 
խոշոր եղջերավոր անասունների մսատվությունը, ինչը ևս դրդում է տեղի 
բնակչությանը հնարավորինս կրճատելու կենդանիների քանակը։  

Համայնքները սեփական գյուղատնտեսական տեխնիկա չունեն, եղածն 
էլ պատկանում է բացառապես մի քանի անհատների, ինչն էլ սեզոնային աշ-
խատանքների ժամանակ ոչ միայն լիարժեքորեն չի բավարարում, այլև օբ-
յեկտիվորեն թանկացնում է մատուցվող աշխատանքների գինը։ 

Բոլոր բնակավայրերում առկա է վարելահողերի կադաստրային կարգի 
հետ կապված խնդիր։ Վերջին անգամ վարելահողերը գնահատվել են 2010-
2011 թթ.-ին, և դրանց տրվել է ոռոգելի 2-րդ կարգ։ Սակայն, ներկայում 
դրանք չեն համապատասխանում այդ կարգին, ինչի հետևանքով հողի հար-
կը փաստացիից բարձր է, իսկ բերքատվությունը՝ ցածր (բնակիչների հա-
վաստմամբ՝ 5-6 տարի առաջ նրանք 1 հա-ից ստանում էին մոտ 3 տոննա 
բերք, ներկայում՝ 700-800 կգ)։  

Զբաղվածություն։ Գյուղական բնակավայրերի վիճակագրական հաշվե-
տվություններում բնակչության զբաղվածության վերաբերյալ տեղեկություն-
ները, ընդհանուր առմամբ, լրացվում են հետևյալ իմաստային տարանջա-
տումով. 

− գյուղատնտեսության մեջ ինքնազբաղվածներ. այն անձինք են, որոնք 
գյուղացիական տնտեսությունում զբաղված են եկամտաբեր գործու-
նեությամբ, ինչպես նաև նրանք, ովքեր աշխատել են տնային տնտե-
սությանը կամ ազգականին (բարեկամին) պատկանող ընտանեկան 
տնտեսությունում՝ օգնելու, օժանդակելու նպատակով և չեն ստացել 
դրամական և/կամ բնաիրային փոխհատուցում,  

− ոչ գյուղատնտեսական նշանակության գործունեությամբ ինքնազ-
բաղվածներ. այն անձինք են, որոնք ինքնուրույնաբար կամ մի քանի 
գործընկերների հետ միասին ղեկավարում են սեփական բիզնեսը և 
մշտապես վարձում մեկ կամ մեկից ավելի աշխատողներ, ինչպես 
նաև նրանք, ովքեր ունեն սեփական գործ և ինքնուրույն են զբաղ-
վում եկամտաբեր (ոչ գյուղատնտեսական) գործունեությամբ, 

− պետական կազմակերպություններում զբաղվածներ. համայնքապե-
տարաններում, գյուղապետարաններում, դպրոցներում, մանկապար-
տեզներում, բուժհաստատություններում, զինված ուժերում աշխա-
տող անձինք և այլն։ 



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 35 

Գրանցված գործազուրկներ չկան, քանի որ բոլոր այն անձինք, որոնք 
չեն ստանում ամրագրված աշխատավարձ կամ ներգրավված չեն ոչ գյուղա-
տնտեսական որևէ գործունեության մեջ, համալրում են գյուղատնտեսության 
մեջ ինքնազբաղվածների ցուցանիշը, թեև փորձագիտական խմբի շփումնե-
րի արդյունքում բոլոր բնակավայրերում արծարծվում էր կանանց և, ընդհա-
նուր առմամբ, 20-30 տարեկան երիտասարդների զբաղվածության հարցը։ 
Երիտասարդների մեծ մասը կա՛մ դառնում է պայմանագրային զինծառայող, 
կա՛մ արտագաղթում է  ծննդավայրից։  

 

Աղյուսակ 2.1.4 
Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության գործունեությամբ կայուն 

աշխատավարձ ստացող զբաղվածների թիվը 
 

  16-62 տ. բնակչություն Զբաղվածների թիվ 
Գեղամասար 592 108 
Արփունք 317 47 
Փամբակ 262 75 
Արեգունի 168 41 
Ավազան 134 23 
Տրետուք 87 14 
Դարանակ 72 21 
Կութ 93 54 
Ազատ 99 20 

 

Կայուն ամրագրված աշխատավարձ ստացողների ավելի քան 80%-ը 
կա՛մ  պայմանագրային զինծառայող է, կա՛մ դպրոցների մանկավարժական 
ու օժանդակ անձնակազմի ներկայացուցիչ։ 
 

Աղյուսակ 2.1.5 
1-ին գոտում գործող ՓՄՁ 

 

  ՓՄՁ  
  գործունեության տեսակ քանակ աշխատողների թիվ 

Արփունք մթերային խանութ 1 1 

Գեղամասար 
ալրաղաց 1 5 

մթերային խանութ 4 4 
տնտեսական խանութ 1 1 

Արեգունի մթերային խանութ 2 2 
բենզալցակայան 1 2 

Փամբակ մթերային խանութ 3 3 
Կութ մթերային խանութ 1 1 
Ավազան 0 0 0 
Տրետուք 0 0 0 
Դարանակ 0 0 0 
Ազատ 0 0 0 
Վերին Շորժա 0 0 0 
Ներքին Շորժա 0 0 0 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, ՓՄՁ հիմնական գործունեությունը ներ-
կայացնում է փոքր մթերային խանութ՝ առանց զարգացման որևէ հեռանկա-
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րի։ Բնակավայրերի բնակչության ցածր վճարունակությունը և տուրիստա-
կան հետաքրքրությունների շրջանակից դուրս գտնվելը այս բնակավայ-
րերում ձեռնարկատիրական գործունեությունը դարձնում են ոչ շահութաբեր։  

Ուսումնասիրվող բնակավայրերի սոցիալական վիճակի մասին կարելի 
է պատկերացում կազմել նաև «Փարոս» համակարգում ընդգրկված ընտա-
նիքների քանակով։ 

 

Աղյուսակ 2.1.6 
«Փարոս» համակարգում ընդգրկված ընտանիքների թիվը 2020 թ. դրությամբ 

 

  
  

Առկա բնակչությունը 2020 թ. 
դրությամբ, մարդ 

Նպաստառու 
ընտանիքներ 

Գեղամասար 925 105 
Սոթք 903 95 
Արփունք 460 25 
Փամբակ 408 26 
Արեգունի 257 20 
Ավազան 223 20 
Տրետուք 148 16 
Դարանակ 130 9 
Կութ 148 16 
Ազատ 55 8 
Ընդամենը 3657 340 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2.1.6-ից, դիտարկվող բնակավայրերում 
«Փարոս» համակարգից օգտվում է մոտ 340 ընտանիք, և եթե ելնենք ընտա-
նիքում՝ 4 մարդ հաշվարկից, ապա ուսումնասիրվող բնակավայրերի բնակ-
չության մոտ 37%-ը կարող է համարվել տարբեր աստիճանի սոցիալապես 
անապահով։ 

 

 
2.2 

Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի 
սոցիալ - տնտեսական զարգացման արդի վիճակի 
հետազոտությունը (2-րդ գոտի) 

 

2-րդ գոտում ներառվել են Տավուշի մարզի հետևյալ սահմանամերձ 
բնակավայրերը՝ Կողբ, Նոյեմբերյան, Բերդավան, Դովեղ, Բաղանիս, Կոթի, 
Բարեկամավան, Ոսկեվան, Ոսկեպար, Ջուջևան։ Բացի Կողբից, մնացած 
բնակավայրերը ներառված են Նոյեմբերյանի խոշորացված համայնքի կազ-
մում (համայնքի կենտրոնը՝ Նոյեմբերյան)։ Հետազոտական խումբն այցելել 
է միայն Նոյեմբերյանի համայնքի կազմի մեջ մտնող սահմանամերձ բնակա-
վայրեր, հանդիպումներ ունեցել վարչական շրջանների ղեկավարների հետ։  
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Նկար 2.2.1  
2-րդ գոտում ներառված սահմանամերձ բնակավայրերը 

 
Անվտանգություն։ Անվտանգության տեսանկյունից, ներկայացվող գո-

տին կարելի է համարել խոցելի, քանի որ թեև այս բնակավայրերում ձևա-
վորված են ռազմական ենթակառուցվածքներ, այնուամենայնիվ, սահմանա-
յին գծի երկարություն/թիկունքային ենթակառուցվածքներ առումով, այն հա-
գեցած չէ, միաժամանակ, ադրբեջանական զինված ուժերի տեղակայումն 
աշխարհագրական, ինչպես նաև դիրքային տեսանկյունից, ավելի նպաստա-
վոր է։ Գոտու տասը բնակավայրերից յոթը գտնվում է սահմանագոտու հա-
րևանությամբ։ Միայն Կողբ, Նոյեմբերյան և Ջուջևան բնակավայրերն ունեն 
խորքային տեղադիրք։ Ոսկեպար, Ոսկեվան, Դովեղ, Բարեկամավան, Բա-
ղանիս, Կոթի բնակավայրերի համայնքային ենթակառուցվածքները հակա-
ռակորդի ուղիղ նշանառության տակ են։  

Ժողովրդագրական վիճակ։ Բնակչության թվաքանակի վերլուծության 
համար որպես հիմք  են ծառայել համայնքապետարանի տրամադրած վեր-
ջին երկու տարվա տվյալներն  առկա և մշտական բնակչության մասին։  

Բացի Բարեկամավանից, մնացած բոլոր բնակավայրերում նկատվում է 
բնակչության թվի որոշակի աճ՝ 2011 թ. մարդահամարի ժամանակ արձանա-
գրված թվի համեմատ։ Այս հանգամանքը բացատրվում է 2018-2019 թթ. հա-
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մայնքում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում իրականացված մեծածավալ 
աշխատանքներով, ինչպես նաև COVID-ի պատճառով արտագնա աշխա-
տանքից վերադարձածների՝ նորից արտագնա աշխատանքի մեկնելու ժա-
մանակավոր սահմանափակումներով։ 

  

 
 

Գծապատկեր 2.2.1  
2-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը43 

 
Աղյուսակ 2.2.1 

2-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը44 
 

  Մշտական բնակչություն Առկա բնակչություն 
  2011 2019 2020 2011 2019 2020 

Միջինը՝ մարզ 1220 1159* 1149       
Բերդավան 2987 3582 3516 2851 3226 3200 
Դովեղ 534 633 648 523 533 533 
Բաղանիս 893 914 866 716 842 864 
Կոթի  2014 2165 2117 1689 1942 1915 
Բարեկամավան 345 467 446 271 164 175 
Ոսկեվան 1256 1380 1353 1206 1347 1324 
Ոսկեպար  818 905 916 719 740 823 
Ջուջևան  514 547 551 566 488 531 

 

Ծանոթություն. միջին մարզային թվաքանակը հաշվարկվել է ըստ ՀՀ ՎԿ հրապարակումների՝ 
մարզի ընդհանուր գյուղական բնակավայրերի մշտական բնակչության թվաքանակը 
բաժանելով մարզի գյուղական բնակավայրերի վրա։ Մարզի առկա բնակչության վերա-
բերյալ ըստ տարիների վիճակագրությունը բացակայում է։  

 

2019 թ. միջին մարզային ցուցանիշը 2018 և 2020 թթ.-ի միջինացված 
թիվն է, քանի որ ՀՀ ՎԿ կայքում այդ տարվա հաշվետվության մեջ կար 

                                                 
43 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճա-

կագրական տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա։ 
44 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա։ 

0

5000

10000

15000

2011 2019 2020

8541 9282 9365

9361 10593 10413

Առկա բնակչություն Մշտական բնակչություն
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սխալ, և մշտական բնակչության թվաքանակը ներկայացված է ըստ Վայոց 
ձորի ցուցանիշների։ Դիտարկվող գրեթե բոլոր բնակավայրերում բնակչու-
թյան թվաքանակը վերջին 10 տարիներին, ընդհանուր առմամբ, մնացել է 
կայուն, ինչը կարելի է դիտարկել որպես դրական երևույթ։ Մյուս կողմից, 
սակայն, ակնառու է, որ ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող ծրա-
գրերն ու խթանիչ միջոցառումները, ուղղված սահմանամերձ բնակավայրերի 
զարգացմանը, չեն ապահովում ակնկալվող արդյունքը։  

 

Աղյուսակ 2.2.2 
2-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի առկա բնակչության տարիքային 

կազմը 2021 թ. հունվարի դրությամբ45 
 

Բնակավայր  
Տարիքային շեմ 

0-5 6-15 16-62 63+ 
Բերդավան 204 459 2253 600 
Դովեղ 40 56 445 107 
Բաղանիս 27 84 593 162 
Կոթի  124 233 1436 324 
Բարեկամավան 13 38 296 99 
Ոսկեվան 86 145 906 216 
Ոսկեպար  45 99 575 197 
Ջուջևան  23 55 370 103 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս գոտում բնակչությունը ծերացող 
է, և աշխատունակից բարձր տարիքի մարդկանց46 տեսակարար կշիռը բա-
վական մեծ է ՀՀ գյուղական բնակավայրերի միջինից։ Մասնավորապես՝ 
եթե նույնիսկ հաշվարկներից բացառենք Բարեկամավան գյուղի տվյալները, 
որտեղ այդ ցուցանիշը 56% է, միջինացված տվյալներով 2-րդ գոտում դի-
տարկվող բնակավայրերի աշխատունակից բարձր տարիքի առկա բնակչու-
թյունը ամբողջ բնակչության 18.7%-ն է, այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում դա 12% է47։  

 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ  
Նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններ, մանկական 

խմբակներ։ Ինչպես 1-ին գոտու  պարագայում,  մանկապարտեզներ առկա 
են ոչ բոլոր բնակավայրերում, և 0-5 տարեկան մոտ 560 երեխայից միայն 
214-ն է հաճախում մանկապարտեզ։ Պատճառը նույնն է. համայնքի ֆինան-
սական միջոցները թույլ չեն տալիս։  

Բոլոր բնակավայրերում կան մեկական դպրոցներ, որոնց տեխնիկա-
կան վիճակն ընդհանուր առմամբ գնահատվում է բավարար։ Մի քանի բնա-
                                                 
45 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
46 Ըստ ՀՀ ՎԿ-ի՝ 2012 թ.-ից աշխատունակ տարիքի բնակչությանը վերագրվում են 16-62 

տարեկան տղամարդիկ և կանայք, https://www.armstat.am/file/doc/99526823.pdf, էջ 2: 
47 Նույն տեղում, էջ 9: 

https://www.armstat.am/file/doc/99526823.pdf
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կավայրերում դպրոցները թշնամու անմիջական նշանառության տակ են և 
վնասներ են կրել կրակահերթերի հետևանքով։ 

 Աղյուսակ 2.2.2 
Նախակրթական հաստատություններում սովորող և աշխատող 

անձնակազմի թվաքանակը 2021 թ. օգոստոսի դրությամբ48  
 

  Երեխաների թիվ Դաստիարակ/ 
մանկավարժներ Շենքի վիճակ 

Բերդավան 126 14 լավ 
Դովեղ    
Բաղանիս 18 11 լավ 
Կոթի  40 7 բավարար 
Բարեկամավան    
Ոսկեվան 30 7 լավ 
Ոսկեպար     
Ջուջևան     

 
Աղյուսակ 2.2.3 

Հանրակրթական դպրոցներում սովորող և աշխատող անձնակազմի 
թվաքանակը 2020 թ. սեպտեմբերի դրությամբ49  

 

Դպրոց Աշակերտների 
թիվ 

Աշխատողներ/ 
ուսուցիչներ Շենքային պայմաններ 

Բերդավան 364 68/46 բավարար 
Դովեղ 30 33/24  բավարար/ կրակի տակ  
Բաղանիս 100 70/29 բավարար  
Կոթի  203 27/17 բավարար 

Բարեկամավան 13 16/12 դիտարկվող տեղամաս է, 
վերանորոգման կարիք ունի  

Ոսկեվան 144 39/ 28  նորոգման կարիք ունի  
Ոսկեպար  86 28/20  լավ  
Ջուջևան  67 31/22  բավարար  

 

Բժշկական հաստատություններ։ Դիտարկվող գոտու բոլոր բնակավայ-
րերում գործում են բացառապես բուժկետեր՝ մեկական բուժաշխատողով։ 
Որոշ բնակավայրեր ունեն մեկ ընդհանուր բուժաշխատող։ Հիվանդանոց 
առկա է միայն Նոյեմբերյան քաղաքում։  

Խմելու ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակա-
րարման, հեռահաղորդակցության և կապի համակարգեր։ Նոյեմբերյան 
խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերն ապահովված են շուրջօրյա 
էլեկտրաէներգիայով և գազամատակարարմամբ։ Վերջինի առումով, բացա-
ռություն են Բարեկամավան և Կոթի գյուղերը։ Հատկանշական է այն, որ գա-
զատարն անցնում է Կոթի գյուղով, բայց բնակչությունը հնարավորություն 

                                                 
48 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա։ 
49 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա։ 



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
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չունի այն օգտագործելու։ Բջջային կապի բոլոր օպերատորները գործում են 
բոլոր բնակավայրերում։ Ինտերնետային կապն ամբողջությամբ գործում է 
միայն Նոյեմբերյան, Բերդավան, Կոթի և Ոսկեվան բնակավայրերում։ 
Մնացյալ բնակավայրերում դա գործում է մասամբ։ 

Գրեթե բոլոր բնակավայրերում գոյություն ունի խմելու ջրի խնդիր. փաս-
տացի՝ բնակավայրերի մեծամասնությունում խմելու ջրի մատակարարումն 
իրականացվում է ըստ ժամանակացույցի՝ օրական երկուսից չորս ժամ։ Բա-
րեկամավան գյուղում չկա կենտրոնացած ջրամատակարարում, և բնակչու-
թյունը ջուր է ամբարում գյուղում տեղադրված ծորակներից։ 

Տրանսպորտային ցանց։ Համայնքում գործող միակ հասարակական 
տրանսպորտային ուղղությունը Նոյեմբերյան-Բերդավան մասնավոր գիծն է։ 
Խոշորացված բնակավայրի կենտրոն Նոյեմբերյանը տրանսպորտային կապ 
չունի մնացած բնակավայրերի հետ։ Բնակչության տեղափոխման հիմնա-
կան միջոցը սեփական մեքենաներն են և մասնավոր տաքսիները։ Միաժա-
մանակ, բացառությամբ միջպետական մայրուղու, գրեթե բոլոր բնակավայ-
րերում ներքին ճանապարհները վերանորոգման կարիք ունեն։ 

Գյուղատնտեսություն։ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր բնակավայրերն 
ունեն գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, արոտավայրեր, վարելա-
հողեր, խոտհարքեր։ Մեծ ծավալներով գյուղատնտեսական աշխատանքներ 
չեն պլանավորվում, քանի որ տարածքները հակառակորդի ուղիղ նշանառու-
թյան տակ են։ Պտղատու և խաղողի այգիներ կան միայն Նոյեմբերյան, Բեր-
դավան և Դովեղ բնակավայրերում։ Համայնքում ոռոգման ջրի բացակայու-
թյան և սահմանագծին մոտ գտնվող վարելահողերի մեծ մասի օգտագործ-
ման անհնարինության պատճառով հիմնականում աճեցվում են ցորեն և գա-
րի։ Գյուղտեխնիկա կա բոլոր բնակավայրերում, բայց դրա տեսակարար կշի-
ռը մեծ է հատկապես  Ոսկեվան, Բերդավան և Ոսկեպար բնակավայրերում։ 
Խոշոր եղջերավոր անասունները հիմնականում կենտրոնացած են Կոթի, 
Նոյեմբերյան և Բերդավան բնակավայրերում։ Թռչնաբուծությունը և մեղվա-
բուծությունը զարգացած են բոլոր բնակավայրերում։  

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներ չկան։ Նոյեմբերյանը չունի 

գյուղմթերքի շուկա, ինչը մեծ խնդիր է հարուցում բնակավայրերի գյուղմթեր-
քի իրացման առումով։ Բերդավանում փոքր են գյուղատնտեսության, շինա-
րարության և արտադրության ծավալները։ Գործում է գինու գործարան, որը 
ժամանակ առ ժամանակ չի աշխատում։ Աշխատուժի զգալի մասը մեկնում է 
արտագնա աշխատանքի։ Բնակավայրերում առկա բնակչությունը ներգրավ-
ված է գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Արտադրամասեր, ձեռնար-
կություններ և այլ բիզնեսներ չեն գործում։ Կոթիում առկա է պահածոյի գոր-
ծարան, որը դարձյալ չի գործում։ Երիտասարդ տղամարդկանց մեջ մեծ թիվ 
են կազմում պայմանագրային զինծառայողները։  
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2.3   
 Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի վիճակի 
հետազոտությունը (3-րդ գոտի) 

 
3-րդ գոտում ներառվել են Տավուշի մարզի հետևյալ բնակավայրերը՝ 

Կիրանց, Բերքաբեր, Սևքար, Սարիգյուղ, Այգեհովիտ, Ազատամուտ, Վազա-
շեն, Ծաղկավան: 

 

 
 

Նկար 2.3.1  
3-րդ գոտում ներառված սահմանամերձ բնակավայրերը 

 
Անվտանգություն։ Անվտանգության տեսանկյունից, ներկայացվող գո-

տին կարելի է համարել միջին խոցելի, քանի որ ՀՀ պետական սահմանի 
այս հատվածը, Արցախյան հակամարտության սկզբից մինչ այսօր փաստա-
ցի լինելով սահմանամերձ, առնչվելով հակամարտության պատճառով ծա-
գած բոլոր խնդիրներին, հնարավորություն է ունեցել ավելի երկար ժամա-
նակահատվածում գնահատելու համայնքային խնդիրները, դրանց տալու 
մասնակի լուծումներ, ինչպես նաև ձեռնարկելու սահմանների կահավորման 
և այս բնակավայրերի անվտանգության ապահովման հիմնական միջոցա-
ռումները։ Այդուհանդերձ, այս գոտու բնակավայրերը, լինելով ադրբեջանա-
կան զորքերի տեղակայած դիրքերից հրաձգային ուղիղ նշանառության 
տակ, մնում են ռիսկային թե՛ բնակվելու, թե՛ գյուղատնտեսությամբ լիարժե-
քորեն զբաղվելու տեսանկյունից։  



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
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Ժողովրդագրական վիճակ։ Այս բնակավայրերում մշտական և առկա 
բնակչության շարժի ուսումնասիրությունից նկատելի է դառնում, որ, վերջին 
տարիներին, 2011 թ.-ի համեմատ, բնակչության թվաքանակի որոշակի աճ է 
գրանցվել, միաժամանակ, էապես ավելացել և կայունացել է հատկապես 
առկա բնակչության թվաքանակը, ինչն իհարկե դրական երևույթ է։ 

 

 
 

Գծապատկեր 2.3.1  
3-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը50 

 

Այդուհանդերձ, դիտարկելով բնակչության թվաքանակի շարժն ըստ 
բնակավայրերի, կտեսնենք, որ աճ ապահովվել է բացառապես մեծ բնակա-
վայրերի հաշվին, իսկ փոքրերում, ընդհակառակը, անկում է գրանցվել։ 

 

Աղյուսակ 2.3.1 
3-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը51 

 

  Մշտական բնակչություն Առկա բնակչություն 
  2011 2019 2020 2019 2020 2011 2019 2020 2019 2020 

Միջինը՝ 
մարզ 1220 1180 1169 1159* 1149           

Ծաղկավան 532 516 529 514 528 481 469 481 474 457 
Կիրանց 352 311 308 306 312 308 294 289 291 298 
Բերքաբեր 465 357 357 356 365 392 346 343 337 354 
Սարիգյուղ 1226 1253 1232 1240 1232 1072 1137 1125 1113 1114 
Այգեհովիտ 3400 3548 3507 3502 3484 2835 3406 3383 3374 3352 
Ազատամուտ 2513 2775 2778 2792 2807 2058 2639 2647 2659 2672 
Վազաշեն 765 871 857 869 860 632 855 851 861 851 

                                                 
50 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների 

վիճակագրական տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա։ 
51 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
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Առկա բնակչություն Մշտական բնակչություն
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Բնակչության սեռատարիքային կազմի վերլուծությունից պարզ է դառ-
նում, որ, չնայած ոչ էական տարբերություններին, կանայք շարունակում են 
քանակապես գերազանցել տղամարդկանց։ Դիտարկելով 0-15 ու 63 և ավելի 
տարիքի բնակչության ցուցանիշները՝ կարելի է նկատել, որ առկա է բնակ-
չության ծերացման ընդհանուր միտում: Ծերացման առավել արտահայտված 
միտում է նկատվում այս գոտում ընդգրկված Ծաղկավան և Բերքաբեր բնա-
կավայրերում, ինչն առաջնային է դարձնում նպատակային ծրագրերի միջո-
ցով այդ տարածքների վերաբնակեցումը կամ բնակչության շարունակական 
ծերացման կասեցումը։ 

Աղյուսակ 2.3.2 
3-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի առկա բնակչության տարիքային 

կազմը 2021 թ. հունվարի դրությամբ52 
 

 0-5 6-15 16-62 63+ 
Ծաղկավան 30 72 263 92 
Կիրանց 29 50 187 32 
Բերքաբեր 26 49 216 63 
Սարիգյուղ 78 152 726 158 
Այգեհովիտ 209 470 2277 396 
Ազատամուտ 217 303 1960 192 
Վազաշեն 35 85 617 114 

 

Գոտում առկա է բնակարանների սուր պահանջարկ. երիտասարդ ըն-
տանիքները տեղ չունեն ապրելու, ինչի պատճառով շատերը գյուղից հեռա-
նում են։ 

 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ  
Դիտարկվող բնակավայրերը, ընդհանուր առմամբ, աչքի են ընկնում 

հիմնական և առաջնային կարևորություն ունեցող ենթակառուցվածքներով:  
Նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններ, մանկական 

խմբակներ։ Կրթական և ուսումնական հաստատությունների վիճակի գնա-
հատմամբ պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ բնակավայրերում առկա են բնակ-
չության առաջնային կրթական կարիքներն ապահովելու բավարար պայ-
մաններ: Դիտարկվող բոլոր բնակավայրերում, բացառությամբ Ծաղկավանի 
և Կիրանցի, գործում են մանկապարտեզներ: Վթարային վիճակում է Կի-
րանցի դպրոցը, որի վերանորոգման աշխատանքները ՀՀ կառավարության 
կողմից նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2022 թ. պետական բյուջեի մի-
ջոցների հաշվին: Դպրոցի և մանկապարտեզի ներքին հարդարման խնդիր-
ներ առկա են նաև Վազաշեն բնակավայրում: Ծաղկավանում նույնպես ման-
կապարտեզի կարիք կա: Շենքն առկա է, սակայն ֆինանսական միջոցները 
բավարար չեն անձնակազմ պահելու համար։ 

                                                 
52 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
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Աղյուսակ 2.3.3 
3-րդ գոտու հանրակրթական դպրոցներում և մանկապարտեզներում 

սովորող և աշխատող անձնակազմի թվաքանակը 2020 թ. սեպտեմբերի 
դրությամբ53  

 

 Մանկապարտեզ Դպրոց 

 Երեխաների 
թիվ Դայակ Վիճակ Աշակերտ Ուսուցիչ Վիճակ 

Ծաղկավան չկա 110 32/24 Լավ 
Կիրանց չկա 42 22/12 Վթարային 
Բերքաբեր 20 3 Բավ 45 25/18 Լավ 
Սարիգյուղ 40 12 Բավ 202 42/36 Բավ 
Այգեհովիտ 105 21 Լավ 584 100 Լավ 
Ազատամուտ 85 30 Լավ 450 35/28 Լավ 
Վազաշեն 20 7 Բավ 70 30/24 Անբավ 

 
Դիտարկվող գոտին աչքի է ընկնում նրանով, որ մի շարք բնակավայրե-

րում առկա են նաև երեխաների առօրյան լրացնող տարբեր եղանակներ: 
Մասնավորապես՝ Ծաղկավանի դպրոցում գործում են ռոբոտաշինության և 
կարատեի, որպես մեկ միասնական համայնքային միավոր հանդես եկող Այ-
գեհովիտ և Կայան բնակավայրերում՝ նկարչության, երաժշտական, բոքսի, 
ֆուտբոլի և սամբոյի խմբակներ։ Կա նաև գործող մշակույթի տուն, որը, սա-
կայն, վերանորոգման կարիք ունի։ Սարիգյուղ բնակավայրում նախկինում 
եղել են մանկական տարբեր խմբակներ, որոնք ներկայում չեն գործում, թեև 
պահանջարկն առկա է։  

Հետաքրքրական է հատկապես Ազատամուտ բնակավայրը, որտեղ գոր-
ծում է «Ազատամուտի ակումբ» ՀՈԱԿ-ը, որի շրջանակում կան բազմատե-
սակ մանկական խմբակներ, արվեստի դպրոց, ֆուտբոլային ակումբ ՀԿ՝ 
տղաների և աղջիկների մանկապատանեկան թիմերով: 

Բժշկական հաստատություններ։ Ինչպես նկատելի է ներքոբերյալ աղ-
յուսակից, դիտարկվող բոլոր բնակավայրերում գործում են բուժկետեր կամ 
ամբուլատորիաներ, սակայն բուժկետերը չեն կարողանում ապահովել բնակ-
չության պատշաճ սպասարկումը: 

Մասնավորապես՝ Սարիգյուղ բնակավայրում առկա է բժշկական ամ-
բուլատորիայի պահանջարկ, քանի որ գործող փոքր բուժկետը չի կարողա-
նում բավարար չափով սպասարկել բնակիչներին։ Բնակչության բժշկական 
սպասարկման տեսանկյունից, համեմատաբար բարվոք վիճակում են Այգե-
հովիտը և Ազատամուտը, որոնք ունեն ամբուլատորիաներ և աշխատանքով 
են ապահովում ավելի քան երկու տասնյակ բնակչի: 

 
 

                                                 
53 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների կողմից տրա-

մադրված տեղեկատվության հիման վրա: 
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Աղյուսակ 2.3.4 
Բժշկական հաստատություններով բնակավայրերի ապահովվածության 

մակարդակը54  
 

 Բժշկական հաստատություններ 
Տիպ /քանակ/ աշխ.թիվ 

Ծաղկավան 1 բուժկետ 1 քույր 
Կիրանց 1 բուժկետ 1 քույր 
Բերքաբեր 1 բուժկետ 1 քույր 
Սարիգյուղ 1 բուժկետ 2 քույր (յուր.՝ 0.5 դրույքով) 
Այգեհովիտ ամբուլատորիա 14 աշխ. 
Ազատամուտ ամբուլատորիա 8 աշխ. 
Վազաշեն 1 բուժկետ 2 քույր (յուր.՝ 0.5 դրույքով) 

 
Խմելու ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակա-

րարման, հեռահաղորդակցության և կապի համակարգեր։ Ուսումնասիր-
վող բոլոր բնակավայրերում էլեկտրամատակարարումն ու գազամատակա-
րարումն անհրաժեշտ մակարդակում են: Բացառություն են Կիրանց և Բեր-
քաբեր բնակավայրերը, որտեղ բացակայում է գազամատակարարման ցան-
ցը: Բերքաբերում գազամատակարարում չի իրականացվում, քանի որ գյուղը 
հեռու է մայրուղուց և «ՀայՌուսգազարդը» նպատակահարմար չի գտնում 
մեծ ծախսեր կատարել։ Ձմռան ամիսներին այս բնակավայրում տները ջե-
ռուցվում են վառարաններով կամ օդորակիչներով։ Գյուղում տեղադրված են 
արևային էներգիայի կայաններ, որոնց թվի ավելացումը կվերացնի գազա-
մատակարարման ցանց անցկացնելու անհրաժեշտությունը բնակավայրում։ 
Բնակավայրերում առկա է կապի և հեռահաղորդակցության բոլոր ցանցերի 
ազատ հասանելիություն: 

Միաժամանակ, վերոնշյալ բնակավայրերին բնորոշ են խմելու ջրի մա-
տակարարման և ոռոգման ցանցի բավարար ապահովման խնդիրները, 
որոնք դժվարություններ են ստեղծում ինչպես սանիտարահիգիենիկ վիճակի 
պահպանման, այնպես էլ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մշակ-
ման գործընթացում: Մասնավորապես՝ Կիրանց բնակավայրում կա խմելու 
ջրի 2 ամբար՝ 50 տ և 70 տ տարողությամբ, սակայն շահագործողի բացակա-
յությունը բնակիչներին ստիպում է ջրի քլորացումն իրականացնել սեփական 
միջոցներով, ինչն էլ ոչ միշտ է հաջողվում՝ հանգեցնելով սանիտարահիգիե-
նիկ նորմերի խախտմանը և ստուգումների ժամանակ լրացուցիչ ֆինանսա-
կան խնդիրներ ստեղծում համայնքի և բնակչության համար: Ու այդպես էլ  
չի հաջողվում բնակչությանն ապահովել նորմալ որակի և կայուն ջրամա-
տակարարմամբ։ 

Ծաղկավան բնակավայրում առկա է ՕԿՋ, որտեղից էլ կատարվում է 
խմելու ջրի մատակարարումը, սակայն ջրի սահմանափակ քանակության 

                                                 
54 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների տրամադրած 

տեղեկությունների հիման վրա: 
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պատճառով այն միաժամանակ ամբողջ գյուղի կողմից չի օգտագործվում: 
Արդյունքում, ջրամատակարարումը կատարվում է հերթափոխով։ Ոռոգման 
խնդիր նույնպես առկա է, ինչը լուծելու դեպքում բնակչությունը կարող է 
աճեցնել ծխախոտ, արքայանարինջ, տանձ, խնձոր, քանի որ բնակլիմայա-
կան պայմանները ապահովում են բոլոր նախադրյալներն այս առումով։ Սա-
րիգյուղում բացակայում է խմելու ջրի ցանցը. կա 13 ծորակ, որից էլ բնակիչ-
ները ջուր են հավաքում առօրյա օգտագործման համար, վարելահողերը չեն 
ոռոգվում։ Վազաշեն բնակավայրում առկա է ջրամբար կառուցելու հաս-
տատված ծրագիր, և ակնկալվում է, որ 2021-2022 թթ.-ին ջրամբարը կկա-
ռուցվի, ինչը հնարավորություն կտա լուծելու խմելու ջրի խնդիրը։ Բերքա-
բերն առանձնանում է  մեծ ջրամբարով, որը նախկինում լուծում էր մի քանի 
գյուղերի ոռոգման խնդիրը։ Ներկայում ցանցը վնասված է, միաժամանակ, 
այն ուղիղ նշանառության տակ է Ադրբեջանի դիրքերից, ինչը դժվարացնում 
է շահագործումը։  

 

 
 

Նկար 2.3.2.  
Բերքաբերի ջրամբարը 

 

Կա պոմպակայան կառուցելու հաստատված ծրագիր, որի գործարկումը 
հնարավորություն կտա մասամբ օգտագործելու ջրամբարի ջուրը։ Արդյուն-
քում, կարող են ոռոգվել նաև Սարիգյուղ բնակավայրի՝ մոտ 40 հա վարելա-
հողեր։ Այս բնակավայրում նույնպես բացակայում է խմելու ջրի ցանցը, և 
բնակչությունն օգտվում է գյուղում տեղադրված մոտ 12 ծորակից։ 

Տրանսպորտային ցանց։ Ուսումնասիրվող բնակավայրերի տրանսպոր-
տային ենթակառուցվածքները բնութագրվում են այն նույն խնդիրներով, 
որոնք հատուկ են ՀՀ ներհամայնքային, առանձին դեպքերում՝ նաև միջհա-
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մայնքային ճանապարհներին: Գրեթե բոլոր բնակավայրերում ճանապարհ-
ները գրունտային են, մասամբ՝ բարվոք վիճակում: Միաժամանակ, այս բնա-
կավայրերն աչքի են ընկնում կանոնավոր ուղևորափոխադրմամբ: Որպես 
կանոն, օրական 2 անգամ իրականացվում է ուղևորափոխադրում բնակա-
վայրերից Իջևան քաղաք և հակառակ ուղղությամբ: Բնակավայրերի նկատ-
մամբ ներդրումային, զբոսաշրջային հետաքրքրությունները մեծացնելու, 
հանրության կյանքի որակը բարձրացնելու տեսանկյունից, ճանապարհային 
ենթակառուցվածքների բարելավումն այս տարածքներում կարևոր նշանա-
կություն ունի: 

Գյուղատնտեսություն։ Ուսումնասիրվող բնակավայրերից որոշներում 
առկա է  արտադրանքի իրացման խնդիր, քանի որ տեղափոխման ծախսերը 
հաճախ բավական բարձր են: Այս գոտու գրեթե բոլոր բնակավայրերն ունեն 
գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրման մեծ ներուժ, սակայն ոռոգ-
ման համակարգի անբավարար վիճակը սահմանափակում է արտադրական 
հնարավորությունները: Մասնավորապես՝ Ծաղկավան բնակավայրում 
ոռոգման խնդրի լուծումը հնարավորություն կտա իրականացնելու ծխախո-
տի, արքայանարնջի, տանձի և խնձորի արտադրություն: Նույն խնդիրներն 
են առկա նաև որպես մեկ համայնքային միավոր հանդես եկող Այգեհովիտ և 
Կայան բնակավայրերում, որտեղ հիմնական զբաղմունքը խաղողագործու-
թյունն է: Բնակավայրերում կան 93 հա ոռոգվող խաղողի այգիներ, իսկ 
բերքն իրացվում է ամբողջությամբ Իջևանում և Բերդում։ Ոռոգման բացա-
կայությունը ստիպում է հիմնականում ցորեն մշակել, այնինչ ոռոգման դեպ-
քում շեշտը կարող էր դրվել թուզ, արքայանարինջ, հոն, ծխախոտ աճեցնելու 
վրա (նախկինում այդպես է եղել)։ Բնակչությունն օգտագործում է նաև վայրի 
բնության ներուժը. սեզոնին բնակիչները հավաքում են մոտ 2 տոննա վայրի 
բերք՝ հոն, մոշ, և վաճառում Իջևանում։ Սարիգյուղ բնակավայրը նույնպես 
առանձնանում է իր բնակլիմայական պայմաններով: Այստեղ գործում է 
«Սարի Գրուպ» ՍՊԸ-ն, որի հիմնադիրը գյուղի նախկին բնակչուհին է, որը 
ներկայում ապրում է Շվեյցարիայում։ Այս ՍՊԸ-ն աճեցնում է զաֆրան (գյու-
ղում ասում են՝ շաֆրան) տեսակի բույս, որն օգտագործվում է և՛ որպես հա-
մեմունք, և՛ դեղագործության ու օծանելիքի արտադրության մեջ։ Արտադրու-
թյան ծավալները շատ փոքր են, աշխատում է ընդամենը 5 մարդ, սակայն 
այս բույսից ստացվող արտադրանքը բավական թանկարժեք է, միջազգային 
շուկայում հայտնի է «կարմիր ոսկի» անվանումով, և դրա մեկ գրամն արժե 
մոտ 65 դոլար55: Վազաշեն բնակավայրում 710 հա վարելահողից օգտագործ-
վում է միայն 70 հա, մնացածը սահմանին շատ մոտ է և հնարավոր չէ օգտա-
գործել։ Ինչպես մյուս, այնպես էլ այս բնակավայրն ունի վերոնշյալ բոլոր 
մրգերի արտադրության իրատեսական հնարավորություններ ոռոգման 
խնդրի լուծման դեպքում: Բերքաբերում գործում է մոտ 20 հատ միջին չափի 
                                                 
55 https://blognews.am/arm/news/290699/hamemunq-orn-aveli-tank-e-qan-oskin.html 

https://blognews.am/arm/news/290699/hamemunq-orn-aveli-tank-e-qan-oskin.html
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ջերմոց, որտեղ աճեցվում է առավելապես լոլիկ։ Բնակավայրի մոտ կարելի է 
կառուցել բանջարեղենի պահածոների գործարան, նաև առկա է չրերի ար-
տադրության մեծ ներուժ: Այստեղ կա կարի փոքր արտադրամաս, որն աշ-
խատում է միայն պատվերի դեպքում (ունի 5 աշխատող, կարում են միայն 
համազգեստներ՝ տարբեր կազմակերպությունների համար)։ 

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
Ինչպես այլ գոտիներում, այստեղ ևս առկա է կանանց աշխատանքով 

ապահովելու և երիտասարդներին գրավիչ աշխատանքով պահելու խնդիր։ 
Գյուղատնտեսական աշխատանքներում չներգրավված միջին տարիքի 
բնակչության մեծ մասը փորձում է աշխատանք գտնել Իջևան քաղաքում, 
իսկ երիտասարդները, բացի Իջևանից, մեկնում են կա՛մ Երևան, կա՛մ ՌԴ։ 
Այդուհանդերձ, ՓՄՁ գործունեության առումով, գոտին, Կարմիր և Նարնջա-
գույն գոտիների համեմատ, ակտիվ է։ Այս տեսանկյունից, կարելի է առանձ-
նացնել Ազատամուտ համայնքը, որն իր սոցիալ-տնտեսական պայմաննե-
րով նկատելիորեն տարբերվում է մյուս բնակավայրերից: Մասնավորապես՝ 
այն առանձնապես չունի համայնքային հողեր, գերակշռում են 3-4-հարկանի 
բազմաբնակարան շենքերը։ Քաղաքատիպ ավանի տպավորություն ստեղ-
ծելով՝ այն ունի քաղաքային բնակավայրին հատուկ ենթակառուցվածքներ և 
հաստատություններ։ Բնակավայրում գործում են Ազատամուտի կոմունալ 
ծառայություն ՀՈԱԿ-ը, Ազատամուտի ակումբ ՀՈԱԿ-ը, որոնց շրջանակնե-
րում կան բազմատեսակ մանկական խմբակներ, արվեստի դպրոց, ֆուտբո-
լային ակումբ՝ ՀԿ տղաների և աղջիկների մանկապատանեկան թիմերով, 
«Մասիս Տոբակո» ՍՊԸ ընդունման տեղամաս, «Իջևանի բետոնի կոմբի-
նատ» ԲԲԸ գրասենյակ, փոստային բաժանմունք, բանկերի մասնաճյուղեր, 
ԱԻՆ ստորաբաժանում, World Vision Armenia-ի գրասենյակ, կարի արտադ-
րամաս և այլն։ Դիտարկված մյուս բնակավայրերի համեմատ, վերջինս ունի 
համեմատաբար բարենպաստ և կենտրոնական դիրք, ուստի այս հանգա-
մանքը կարելի է օգտագործել՝ դարձնելով հիմնական կապող քաղաքային 
բնակավայր մյուս գյուղերի միջև (Իջևանի փոխարեն), ավելացնել կամ 
ստեղծել պետական կառավարման համապատասխան հաստատություններ 
և սպասարկել մնացած գյուղերին։  

 

Աղյուսակ 2.3.5 
Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության գործունեությամբ կայուն 

աշխատավարձ ստացող զբաղվածների թիվը 
 

  16-62 տ. բնակչություն Զբաղվածների թիվ 
Ծաղկավան 263 51 
Կիրանց 187 48 
Բերքաբեր 216 102 
Սարիգյուղ 726 458 
Այգեհովիտ 2277 1379 
Ազատամուտ 1960 337 
Վազաշեն 617 94 
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 Բերքաբեր գյուղում գործում է կարի փոքր արտադրամաս, Սարիգյու-
ղում՝ պեմզաբլոկի փոքր արտադրամաս, հացաբուլկեղենի արտադրամաս, 
մեծ խանութ, հյուրատուն, Վազաշենում՝ ածուխի արտահանման և մշակման 
փոքր արտադրամաս, բոլոր բնակավայրերում կան մթերային և տնտեսա-
կան ապրանքների մի քանի փոքր խանութներ և այլն։ Այս ամենով էլ պայ-
մանավորված՝ այս գոտում ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղված-
ներն աշխատունակ բնակչության կազմի մեջ համեմատաբար մեծ տեսակա-
րար կշիռ ունեն՝ ի տարբերություն մյուս գոտիների։ 

Աղյուսակ 2.3.6 
«Փարոս» համակարգում ընդգրկված ընտանիքների թիվը 2020 թ. 

դրությամբ 
 

  
  

Առկա բնակչությունը 2020 թ. 
դրությամբ, մարդ 

Նպաստառու 
ընտանիքներ 

Ծաղկավան 457 35 
Կիրանց 298 13 
Բերքաբեր 354 20 
Սարիգյուղ 1114 57 
Այգեհովիտ 3352 165 
Ազատամուտ 2672 250 
Վազաշեն 851 50 
Ընդամենը 9098 590 

 

Նկատելի է նաև համընդհանուր միտում, հատկապես՝ Վազաշեն բնա-
կավայրում, երբ մարդիկ նախընտրում են հրաժարվել աշխատանքի իրական 
հնարավորությունից՝ նպաստների տրամադրման համակարգից դուրս չմնա-
լու համար։ 

 

 
2.4   

Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի վիճակի 
հետազոտությունը (4-րդ գոտի) 

 
Կանաչ գոտում դիտարկվել են Տավուշի մարզի հետևյալ սահմանամերձ 

բնակավայրերը՝ Այգեձոր, Այգեպար, Մոսեսգեղ, Ներքին Կարմիր Աղբյուր, 
Չինարի, Չորաթան և Պառավաքար։ Վերոնշյալ բոլոր բնակավայրերը նե-
րառված են Բերդ խոշորացված համայնքի կազմում (համայնքի կենտրոնը՝ 
Բերդ քաղաք)։ Տեղեկությունների գերակշիռ մասը տրամադրել է Բերդ քա-
ղաքի համայնքապետարանը, ինչպես նաև հետազոտական խումբն այցելել 
է Պառավաքար, Չինարի, Այգեձոր, Չորաթան, Ներքին Կարմիր Աղբյուր 
բնակավայրեր։  



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
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Անվտանգություն։ Անվտանգության տեսանկյունից, այս գոտին կարելի 
է համարել միջին խոցելիության՝ նույն պարզաբանմամբ, ինչ ներկայացվել է 
3-րդ գոտու պարագայում։ 

 

 
 

Նկար 2.4.1  
4-րդ գոտում ներառված սահմանամերձ բնակավայրերը 

 

Ժողովրդագրական վիճակ։ Թեև ժամանակի ընթացքում այս գոտում 
ձևավորվել և զարգացել են որոշակի ենթակառուցվածքներ, իսկ պայմանա-
գրային զինծառայողներն ընդհանուր առմամբ պահպանել են իրենց մասնա-
բաժինը համայնքի առկա բնակչության թվաքանակում, այնուամենայնիվ, 
վերջին երեք տարիներին արտագաղթը կազմել է ավելի քան 12%։ 

 

 
 

Գծապատկեր 2.4.1  
4-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը56 

                                                 
56 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճա-

կագրական տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
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Առկա բնակչություն Մշտական բնակչություն



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ 55 
 

 52 

Ուսումնասիրվող գոտու որոշակի համեմատական կայունության մասին 
է վկայում նաև այն, որ այստեղ գրեթե բոլոր բնակավայրերում բնակչության 
թվաքանակը մոտ է կամ գերազանցում է մարզի գյուղական բնակավայրերի 
միջին ցուցանիշը։ Բացառություն է Այգեպարը, որտեղ բնակչության համե-
մատաբար փոքր թվաքանակը պայմանավորված է նրանով, որ գյուղը, չու-
նենալով գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (վարելահողեր, արոտա-
վայրեր, այգիները միայն տնամերձ են), փաստացի չի զբաղվում գյուղա-
տնտեսությամբ, ինչը ոչ գրավիչ է դարձնում այնտեղ մշտական բնակություն 
հաստատելու հնարավորությունը։  

Աղյուսակ 2.4.1 
4-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի բնակչության թվաքանակը57 

 

  Մշտական բնակչություն Առկա բնակչություն 
  2011 2017 2018 2019 2020 2011 2017 2018 2019 2020 
Միջինը մարզ 1220 1180 1169 1159* 1149           
Այգեձոր 2044 1892 1810 1718 1656 1852 1844 1751 1637 1605 
Այգեպար 485 493 379 375 379 443 371 386 356 371 
Մոսեսգեղ 1748 1705 1554 1520 1489 1465 1686 1460 1426 1398 
Ն.Կ.աղբյուր 904 900 848 811 793 841 800 791 772 764 
Չինարի 887 940 903 844 828 814 901 874 827 797 
Չորաթան 898 995 808 737 726 793 986 701 655 668 
Պառավաքար 1464 1637 1556 1580 1590 1483 1662 1419 1401 1408 

 

Ծանոթություն. միջին մարզային թվաքանակը հաշվարկվել է ըստ ՀՀ ՎԿ հրապարակումների՝ 
մարզի ընդհանուր գյուղական բնակավայրերի մշտական բնակչության թվաքանակը 
բաժանելով մարզի գյուղական բնակավայրերի վրա։ Մարզի առկա բնակչության վերա-
բերյալ ըստ տարիների վիճակագրությունը բացակայում է։  

 

2019 թ. միջին մարզային ցուցանիշը 2018 և 2020 թթ. միջինացված թիվ է, 
քանի որ ՀՀ ՎԿ կայքում այդ տարվա հաշվետվության մեջ կար սխալ, և 
մշտական բնակչության թվաքանակը ներկայացված է Վայոց ձորի ցուցա-
նիշներով։  

Աղյուսակ 2.4.2 
3-րդ գոտում ներառված բնակավայրերի առկա բնակչության տարիքային 

կազմը 2021 թ.-ի հունվարի դրությամբ58 
 

 0-5 6-15 16-62 63+ 
Այգեձոր 82 184 937 402 
Այգեպար 21 51 222 77 
Մոսեսգեղ 44 155 821 378 
Ն.Կ.աղբյուր 71 83 490 120 
Չինարի 61 109 443 184 
Չորաթան 43 94 381 150 
Պառավաքար 109 223 830 246 

                                                 
57 Աղյուսակը կազմել են հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
58 Աղյուսակը կազմել են  հեղինակները՝ դիտարկվող վարչական շրջանների վիճակագրական 

տեղեկատվական մատյանների տվյալների հիման վրա: 
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ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 
Նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններ, մանկական 

խմբակներ։ Ինչպես վերը նշվեց, այս գոտում ժամանակի ընթացքում ձևա-
վորվել և զարգացել են որոշակի ենթակառուցվածքներ, այդ թվում՝  մանկա-
պարտեզներ, որոնք վերանորոգված են և գործում են բոլոր բնակավայրե-
րում։ 

Աղյուսակ 2.4.3 
Համայնքային մանկապարտեզների քանակն ըստ բնակավայրերի 

 

  Երեխաների թիվ Դաստիարակ/ 
մանկավարժներ Շենքի վիճակ 

Այգեձոր 30 14 լավ 
Այգեպար 22 7 լավ 
Մոսեսգեղ 60 11 լավ 
Ն.Կ.աղբյուր 30 7 լավ 
Չինարի 26 7 լավ 
Չորաթան 32 7 լավ 
Պառավաքար 53 9 լավ 

 

Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ապա բոլոր բնակավայրերում առկա են 
միջնակարգ դպրոցներ, որոնց մեծ մասը, սակայն, որոշակի վերանորոգման 
կարիք ունի։  

 
Աղյուսակ 2.4.4 

Գոտու հանրակրթական դպրոցներում սովորող և աշխատող անձնակազմի 
թվաքանակը 2020 թ. սեպտեմբերի դրությամբ 

 

  Աշակերտների թիվ Ուսուցիչ Շենքի վիճակ 
Այգեձոր 193 30 բավարար 
Այգեպար 56 23 բավարար 
Մոսեսգեղ 113 31 բավարար 
Ն.Կ.աղբյուր 92 32 բավարար 
Չինարի 78 27 բավարար 
Չորաթան 113 30 բավարար 
Պառավաքար 220 47 բավարար 

 
Ուսումնասիրվող բնակավայրերի մեծ մասում կան սպորտային և մշա-

կութային տարբեր մանկական խմբակներ։ Դրանց մեծ մասը Բերդ քաղա-
քում է, և քաղաքից դեպի բոլոր բնակավայրեր հասարակական տրանսպոր-
տի կանոնավոր աշխատանքը նպաստում է երեխաների արտադպրոցական 
զբաղվածության և զարգացածության մակարդակի բարձրացմանը։ Գրեթե 
բոլոր գյուղերում առկա են նաև գործող մշակույթի տներ և գրադարաններ։ 
Պառավաքարում, բացի վերոնշյալից, գործում է գյուղի պատմության թան-
գարանը։ 

Բժշկական հաստատություններ։ Ուսումնասիրվող բնակավայրերից 
չորսում բնակչության բժշկական սպասարկումն իրականացվում է բուժկետե-
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րի միջոցով, որտեղ աշխատում է 2-ական բուժքույր, Պառավաքարում և Մո-
սեսգեղում գործում են մեկական բժշկական ամբուլատորիաներ՝ համապա-
տասխանաբար 11 և 9-հոգանոց բուժանձնակազմով, իսկ Այգեձորում՝ Առող-
ջության կենտրոն։ Բացի այս բուժհաստատություններից, բնակչությունը 
հնարավորություն ունի օգտվելու Բերդ քաղաքում գտնվող ախտորոշիչ կլի-
նիկայից, հիվանդանոցից, որի ներքո գործում է նաև պոլիկլինիկա, և ռազ-
մական հոսպիտալից։ 

Խմելու ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակա-
րարման, հեռահաղորդակցության և կապի համակարգեր։ Ուսումնասիր-
վող բոլոր բնակավայրերն ապահովված են շուրջօրյա էլեկտրաէներգիայով 
և գազամատակարարմամբ, կապի բոլոր օպերատորների ծառայություննե-
րով։ Ինչ վերաբերում է խմելու ջրով ապահովվածությանը, ապա թեև բնա-
կավայրերում առկա է ջրամատակարարման համակարգ, տեղադրված են 
ջրաչափական սարքեր, այնուամենայնիվ, ջրային ռեսուրսների սակավու-
թյան պատճառով ջրամատակարարումը կազմակերպվում է ըստ ժամանա-
կացույցի՝ օրական 3-4 ժամ, բացառությամբ Այգեպար և Ներքին Կարմիր 
Աղբյուր գյուղերի, որտեղ դա շուրջօրյա է։ 

Տրանսպորտային ցանց։ Ինչպես միջպետական նշանակության մայր-
ուղին, այնպես էլ ներհամայնքային ճանապարհները բավարար չափով վե-
րանորոգված են՝ ասֆալտապատված և խճապատված։ Համայնքում գործում 
է հասարակական տրանսպորտ, որը սպասարկում է օրական երկու անգամ՝ 
ապահովելով բոլոր բնակավայրերի կապը Բերդ քաղաքի հետ (մեկ ուղղու-
թյան ուղեվարձը՝ 200 դրամ)։  

Գյուղատնտեսություն։ Ոռոգման ջրի խնդիրը բավական սուր է դրված, 
թեև համայնքում կան ինչպես գետեր, այնպես էլ մի քանի ջրամբարներ։ 
Բանն այն է, որ ոռոգման համակարգն անմխիթար վիճակում է, իսկ դրա շա-
հագործման պատասխանատու ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեն, բնակիչների 
պնդմամբ, ոչինչ չի ձեռնարկում՝ ֆինանսական միջոցների սղության պատ-
ճառով։ Այդուհանդերձ, բացի Այգեպարից, մնացած բոլոր բնակավայրերում 
կան բավարար քանակով խաղողի այգիներ, Այգեձորում, Չինարիում և Չո-
րաթանում աճեցնում են հոն, արքայանարինջ և թուզ։ Վերջինս հիմնակա-
նում արտահանվում է դեպի ՌԴ։ Չինարիում գործում է սառնարանային 
տնտեսություն, որը հնարավորություն է տալիս պահեստավորելու հավաք-
ված հատապտուղները, իսկ Այգեձորում՝ պահածոների գործարան։ Խաղողի 
հիմնական մթերողն է «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ-ի Բերդի մասնա-
ճյուղը։ Այգեձորում աճեցնում են նաև բանան, կիվի և ձիթապտուղ՝ փոքր 
քանակությամբ։ 

Ինչ վերաբերում է մշակաբույսերին, ապա հիմնական շեշտադրումը  ցո-
րենի և գարու աճեցման վրա է։ Չորաթանում և Մոսեսգեղում կան նաև կար-
տոֆիլի ցանքատարածություններ։  
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Գոտին բավարար չափով ապահովված է անասնակերով։ Մասնավորա-
պես՝ 2021 թ. այս տարածաշրջանից անասնակեր էր վաճառվում ՀՀ մի շարք 
մարզերի։  

Թեև գոտում կան բավարար քանակով արոտավայրեր, այնուամենայ-
նիվ, բնակչությունն ավելի շատ նախընտրում է բուծել թռչուններ, քան թե 
մանր և խոշոր եղջերավոր անասուններ։ Համայնքում առկա են մի քանի 
մասնագիտացած ֆերմաներ, կաթի արտադրամաս:  

Գյուղատնտեսական տեխնիկան ինչպես համայնքային սեփականու-
թյուն է, այնպես էլ անհատների կողմից տրամադրվող։  

Զբաղվածություն։ Բավական  սուր է դրված հատկապես կանանց և 
երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը։ Բարձրագույն կրթությամբ 
որակյալ մասնագետները նախընտրում են աշխատանք փնտրել կա՛մ Երևա-
նում, կա՛մ արտերկրում, ինչի հիմնական պատճառը նույն աշխատանքի դի-
մաց մարզերում առաջարկվող անհամեմատ ցածր աշխատավարձն է։  

 

Աղյուսակ 2.4.5 
Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության գործունեությամբ կայուն 

աշխատավարձ ստացող զբաղվածների թիվը 
 

  16-62 տ. բնակչություն Զբաղվածների թիվ 
Այգեձոր 937 174 
Այգեպար 222 104 
Մոսեսգեղ 821 102 
Ն.Կ.աղբյուր 490 94 
Չինարի 443 101 
Չորաթան 381 129 
Պառավաքար 830 245 

 
Ի տարբերություն մնացած գոտիների, որտեղ կայուն աշխատավարձ 

ստացող զբաղվածների գերակշիռ մասը զինծառայող է և պետական աշխա-
տող, այստեղ վերոնշյալ կարգավիճակով զբաղվածությունն ապահովվում է 
նաև ՓՄՁ հաշվին։ Մասնավորապես՝ Պառավաքարում և Չորաթանում 
մասնաճյուղեր ունի «Տավուշ տեքստիլ» ՍՊԸ-ն՝ մոտ 50-ական աշխատողով, 
Այգեձորում՝ «Էկո Գարդեն» ՍՊԸ-ն, որը զբաղվում է մրգային և բանջարեղե-
նային պահածոների, կոմպոտների, բնական հյութերի արտադրությամբ և 
արտահանմամբ, ինչպես նաև գործում է հացաբուլկեղենի արտադրամաս։ 
Ներքին Կարմիր Աղբյուրում աշխատում է գազավորված լիմոնադների գոր-
ծարանը։ Գոտու բնակավայրերում կան մի քանի հյուրատներ, փոքր և միջին 
մթերային խանութներ, գազալցակայաններ և այլն։  
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2.5   
Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանամերձ 
բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ուղիները  

 
Մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացման հնարավորու-

թյունները դիտարկվել են՝ ելնելով տվյալ գոտու ընդհանուր խնդիրների 
հաղթահարման առաջնահերթությունից և համալիր ներուժից։ Առանձնաց-
վել են հետևյալ ուղղությունները՝ առկա բնակչության թվաքանակի ճշգրտում 
և աճի հնարավորություն, ենթակառուցվածքներ, զբաղվածություն, մասնա-
վորապես՝ գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, ՓՄՁ, առաջնային նպա-
տակային սուբվենցիոն ծրագրեր։  

1. Առկա բնակչության թվաքանակի հստակեցում։ ՀՀ սահմանա-
մերձ գյուղական բնակավայրերի համեմատաբար փոքր մարդաքանակը 
ռազմավարական և սոցիալ-տնտեսական լուրջ հիմնախնդիր է, որը խոչըն-
դոտում է ոչ միայն այդ բնակավայրերի զարգացումը, այլև ՀՀ պաշտպանու-
նակության ամրապնդումը։ Ուստի սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչու-
թյան աճի նպատակային քաղաքականության մշակումը և իրականացումը 
պետք է դառնան ՀՀ ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Ինչպես 
վերը նշվեց, առկա բնակչության թվաքանակում ամրագրվում և գրանցվում է 
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի դրությամբ բնակավայրում այդ պահին 
ներկա բնակչությունը, ինչը էական շեղումներ է առաջացնում մշտական 
բնակվողների փաստացի արձանագրման ժամանակ։ Իսկ մշտապես բնա-
կավայրում ապրող բնակիչների թվաքանակն անմիջականորեն պայմանա-
վորում է տվյալ բնակավայրի ներուժը և զարգացման հնարավորություն-
ները, իսկ դրա սխալ հաշվառումը հանգեցնում է իրավիճակի գնահատման 
խեղաթյուրմանը։  

Կարծում ենք՝ առկա բնակչության թվաքանակում չպետք է արտացոլ-
ված լինեն արտագնա աշխատանքից ամանորյա տոների կապակցությամբ 
ժամանակավոր վերադարձածները և այն պայմանագրային զինծառայողնե-
րը, որոնք դիրքերում մարտական հերթապահությունից ազատ ժամանակ 
ֆիզիկապես չեն բնակվում տվյալ բնակավայրում՝ անկախ գրանցված լինե-
լու հանգամանքից։  

Առաջարկվում է հաշվարկն իրականացնել ոչ թե հաշվետվության 
կազմման պահի դրությամբ, այլ հաշվետու տարվա ընթացքում առնվազն 60 
օր տվյալ բնակավայրում բնակվող անձանց թվաքանակից ելնելով։ 

Հաշվի առնելով սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության ծերաց-
ման միտումը՝ պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել գյուղական 
բնակավայրերում երիտասարդության ժողովրդագրական վիճակի բարելավ-
ման հիմնախնդիրներին՝ որպես պետական ռազմավարական քաղաքակա-
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նություն, որի նպատակը պետք է լինի ոչ միայն գյուղական բնակավայրերից 
երիտասարդների արտահոսքի նվազեցումը և կանխումը, այլև արդեն ար-
տագաղթած երիտասարդության վերադարձի ու վերաինտեգրման պայման-
ների ստեղծումն ու բնական աճի ապահովումը։ Սահմանամերձ բնակավայ-
րերի երիտասարդների համար հարկավոր է նպաստավոր պայմաններ 
ապահովել սեփական ունակությունների բացահայտման, զարգացման ու 
իրացման ուղղությամբ։ 

Վերոնշյալից ելնելով՝ առաջարկվում է. 
նպաստել հատկապես երիտասարդ ընտանիքների վերաբնակեցմանը 

սահմանամերձ բնակավայրերում, մասնավորապես՝ նրանց տրամադրելով  
անվճար տուն՝ տնամերձ հողատարածքով, ինչպես նաև, հիմնվելով վերջին-
ներիս մասնագիտական կարողությունների վրա, ապահովել արժանապա-
տիվ աշխատանքով տվյալ բնակավայրում։ 

2. Խմելու ջրով ապահովվածությունը։ Ուսումնասիրվող որոշ բնա-
կավայրեր չունեն խմելու ջրի մատակարարման անհատական ցանց և 
օգտվում են գյուղում տեղադրված ընդհանուր օգտագործման ծորակներից։ 
Միաժամանակ, բնակավայրերի մեծ մասում առկա համակարգը որևէ մաս-
նագիտացած կազմակերպության կողմից չի սպասարկվում և չի շահագործ-
վում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում ինչպես վթարներին պատշաճ 
կերպով արձագանքելու, այնպես էլ խմելու ջրի որակին ներկայացվող չափո-
րոշիչները պահպանելու տեսանկյունից։  

Խմելու ջրի մատակարարման խնդրի լուծումը «Վեոլիա Ջուր» ընկերու-
թյան ներգրավումն է այդ բնակավայրերում առկա համակարգերի սպա-
սարկման և շահագործման գործընթացներում։ Ոչ համայնքները, ոչ էլ, առա-
վել ևս, բնակչությունը, թե՛ ֆինանսապես, թե՛ մասնագիտական առումով, ի 
վիճակի չեն բավարար սպասարկում և շահագործում ապահովելու։ Եվ քանի 
որ մասնավոր ընկերության ներգրավումը կապված է լինելու ընկերության 
կողմից որոշակի ներդրումների (ինչը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն այս պահին 
նպատակահարմար չի գտնում իրականացնել), ինչպես նաև բնակիչների 
կողմից ջրօգտագործման դիմաց որևէ վճարում չկատարելու հետ, ապա 
կառավարությունը պետք է մշակի հստակ ռազմավարություն՝ չսահմանա-
փակվելով միայն խմելու ջրի համակարգերի կառուցմամբ, այլև եղանակներ 
գտնելով շահագրգռելու ջրամատակարար կազմակերպությանը, ինչպես 
նաև ժամանակավորապես որոշակի չափով փոխհատուցելով բնակչության 
սպառած ջրաքանակի դիմաց վճարումները։ Խնդրի լուծման մեկ այլ եղա-
նակ կարող է լինել խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի կառավա-
րումը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ընդհանուր վերահսկողության ներքո գործող 
որևէ տեղական մասնավոր մասնագիտացված ընկերությանը տրամադրելը։ 
Նախնական շրջանում նպատակահարմար է մասնագիտացած ընկերությա-
նը հանձնել այն բնակավայրերը, որոնք արդեն իսկ ունեն խմելու ջրի ան-
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հատական մատակարարման համակարգ։ Միջնաժամկետում բոլոր այն 
բնակավայրերում, որտեղ օգտվում են ընդհանուր օգտագործման ծորակնե-
րից, պետք է կառուցվի անհատական ջրամատակարարման ցանց՝ սուբվեն-
ցիոն ծրագրերով կամ գործող տարբեր հիմնադրամների նպատակային ֆի-
նանսավորմամբ, որից հետո դա ևս կհանձնվի մասնագիտացած մասնավոր 
ընկերությանը։ Խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի՝ մասնագիտա-
ցած կազմակերպության կողմից սպասարկման կարևորությունը, կարծես 
թե, գիտակցում է նաև կառավարությունը՝ դա ամրագրելով իր 2021-2026 թթ. 
ծրագրում59։ Այս դեպքում պարզապես պետք է հուսալ, որ կառավարությու-
նը, ծրագրում նշելով «չսպասարկվող բնակավայր» հասկացությունը, նկատի 
ունի նաև այն բնակավայրերը, որտեղ խմելու ջրի մատակարարումը, սպա-
սարկումը և շահագործումը հանձնված են համայնքին։  

3. Մանկապարտեզներ, դպրոցներ, մարզական և արվեստի ման-
կական խմբակներ։ Աշխատանքում դիտարկվող բնակավայրերի բնակչու-
թյան տարիքային կազմի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ 
կան բավարար քանակի նախադպրոցական տարիքի երեխաներ, որոնք, 
սակայն, հնարավորություն չունեն հաճախելու նախակրթական հաստատու-
թյուն՝ դրանց բացակայության կամ սակավաթվության պատճառով։ Ինչպես 
արդեն նշվել է, մանկապարտեզների բացակայությունը պայմանավորված է 
համայնքների ֆինանսական միջոցների սղությամբ, այդուհանդերձ, կար-
ծում ենք, որ այդ հաստատությունների առկայությունը ոչ միայն ապահովում 
է այդ տարիքային խմբի երեխաների զարգացածության որոշակի մակար-
դակ, այլև հնարավորություն է տալիս խնամող ծնողին երեխայի խնամքից 
ազատ ժամանակն օգտագործելու մասնակի կամ ամբողջական բեռնվածու-
թյամբ աշխատանքում։ Այս ամենն իր հերթին ոչ ուղղակիորեն, բայց կայուն 
կերպով ազդում է բնակավայրում բնակչության թվաքանակի պահպանման 
և աճի, բարեկեցության և զարգացածության մակարդակի բարձրացման 
վրա։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր բնակավայր կա՛մ ունենա 
անհրաժեշտ հզորությամբ նախակրթարան, կա՛մ աշխարհագրական առու-
մով միմյանց մոտ գտնվող մի քանի բնակավայրերի համար կառուցվի նման 
հաստատություն՝ պարտադիր կերպով ապահովելով երեխաներին դեպի 
մանկապարտեզ տեղափոխելու հնարավորությունը (տրամադրելով ավտո-
բուս կամ ստեղծելով հասարակական տրանսպորտի ուղիղ կապ այդ բնա-
կավայրերի միջև)։  

Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ապա թեև բոլոր բնակավայրերում 
դրանք առկա են, այնուամենայնիվ, որոշ դպրոցների շենքային պայմաններն 
անբավարար են, չկան նորմալ կահավորված  դասարաններ, սանհանգույց-
ներ։ Մասնագետներ չլինելու պատճառով միևնույն ուսուցիչը ստիպված է մի 
քանի տարբեր առարկաներ դասավանդել։ Սահմանամերձ մի շարք բնակա-
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վայրերում գործում է «Դասավանդիր Հայաստանում» ծրագիրը, որը որոշ 
չափով լուծում է մասնագետ ուսուցիչների քանակի խնդիրը, սակայն, ինչպես 
ցույց է տալիս  ուսումնասիրությունը, այդ մասնագետներն առանց մտածելու 
վերադառնում են իրենց նախնական բնակության վայրեր, երբ ավարտվում է 
ծրագրի պայմանագրային ժամկետը, իսկ պատճառը ոչ շահավետ պայման-
ներն են։ Միաժամանակ, դիտարկվող սահմանամերձ բնակավայրերի մեծ 
մասում աշակերտների թիվը չի գերազանցում 100-ը, ինչը նույնպես լուրջ 
խնդիր է՝ առկա հզորությունների արդյունավետ օգտագործման տեսանկյու-
նից։  

Որպես երիտասարդության կրթական և առողջապահական խնդիրների 
լուծման արդյունավետ քայլ՝ պետք է կարևորել վաղ մանկության զարգաց-
ման ծրագրերը: Այս տեսանկյունից, մանկական տարբեր խմբակների 
(սպորտային, երաժշտական, նկարչության, նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների ընդհանուր զարգացման կենտրոններ և այլն) առկայությունը 
բնակավայրերում ևս անչափ կարևոր է, քանի որ այդպիսի խմբակներն են 
ապահովում երեխաների տարբեր ընդունակությունների, հմտությունների 
վերհանումը և նրանց ազատ ժամանակի օգտակար օգտագործումը։  

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման համար առաջարկում ենք, հաշվի առնե-
լով բնակավայրերի աշխարհագրական դիրքը և նախադպրոցական ու 
դպրոցական տարիքի երեխաների քանակը, խմբավորել դպրոցների թվա-
քանակը, իսկ ազատված շենքերը ձևափոխել՝ դարձնելով մանկապարտեզ-
ներ։ Մասնավորապես. 

• Գեղարքունիքի մարզ. Փամբակ – Դարանակ – Արեգունի։ Դարա-
նակը Փամբակի և Արեգունու մեջտեղում է, հեռավորությունը յուրաքանչյու-
րից՝ մոտ 6-ական կմ։ Նախադպրոցական հասակի երեխաներ. Փամբակում՝ 
20, Արեգունիում՝ 15, Դարանակում 14։ Փամբակում կա 1 հիմնական դպրոց՝ 
54 աշակերտով, Արեգունիում՝ 1 հիմնական դպրոց՝ 60 աշակերտով, Դարա-
նակում՝ 1 ավագ դպրոց՝ 14 աշակերտով։ Առաջարկվում է  վերոնշյալ դպրոց-
ները միավորել Դարանակ գյուղի դպրոցի կազմում՝ վերջինս դարձնելով 
միջնակարգ։ Փամբակի դպրոցի շենքը ձևափոխել որպես մանկապարտեզ՝ 
ներկայացվող պահանջներին համապատասխան։ Արեգունի գյուղը, գտնվե-
լով Փամբակի և Գեղամասարի մեջտեղում, մանկապարտեզի ընտրության 
հնարավորություն կունենա։ Խմբակները նպատահակարհարմար է ձևավո-
րել հետևյալ սկզբունքով. մանկապարտեզ ունեցող բնակավայրում՝ ստեղծել 
երգի, պարի, նկարչության, նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդ-
հանուր զարգացման կենտրոններ՝ օգտագործելով մանկապարտեզի վերած-
ված դպրոցի շենքի ավելցուկային տարածքները։ Իսկ սպորտային խմբակ-
ներ կարելի է ձևավորել դպրոց ունեցող բնակավայրերում։ Նման բաժա-
նումն ավելի նպատակահարմար է, քանզի հնարավորություն կտա առա-
վելագույնս ներգրավելու խմբակների նպատակային շահառուներին։ 

  



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ 55 
 

 60 

 
 

Նկար 2.5.1  
Փամբակ, Դարանակ, Արեգունի գյուղերի միջև ավտոտրանսպորտային 
հեռավորությունը 

 
Նույն սկզբունքով առաջարկվում են հետևյալ ձևավորումները.  
• Գեղարքունիքի մարզ. Գեղամասար – Ավազան։ Բնակավայրերի 

միջև հեռավորությունը մոտ 5 կմ է։ Այս պարագայում առաջարկվում է  
դպրոցները կենտրոնացնել Գեղամասարի  վերանորոգված դպրոցում, հաշ-
վի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Գեղամասարը համայնքի համեմա-
տաբար մեծաքանակ բնակչությամբ բնակավայրից է։ Խմբակների առումով, 
ևս նպատահակարմար է դրանց հիմնական ձևերը կենտրոնացնել Գեղամա-
սարում, իսկ մանկապարտեզը՝ Ավազանում։ 

 



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 61 

 
 

Նկար 2.5.2  
Գեղամասար և Ավազան գյուղերի միջև ավտոտրանսպորտային 
հեռավորությունը 

 
• Գեղարքունիքի մարզ. Սոթք – Կութ - Ազատ։ Կութ բնակավայրի հե-

ռավորությունը Սոթքից մոտ 4.5 կմ է, Ազատ գյուղի հեռավորությունը Կու-
թից՝ մոտ 2 կմ։ Այս բնակավայրերի պարագայում առաջարկվում է թե՛ դպրո-
ցը, թե՛ մանկապարտեզը կենտրոնացնել Սոթքում (Սոթքում կա ինչպես 
դպրոց, այնպես էլ մանկապարտեզ)՝ այն պարզ պատճառով, որ ներկա պա-
հին Ազատ գյուղի բնակչությունը բավական փոքրաթիվ է (առկա բնակչու-
թյունը՝ մոտ 60 մարդ), Կութ գյուղում սովորում է ընդամենը 14 աշակերտ, 
միաժամանակ, անվտանգության առումով, այս բնակավայրերը ներկայում 
ամենախոցելին են՝ Նորաբակի, Վերին և Ներքին Շորժաների հետ մեկտեղ։ 
Կութ գյուղի դպրոցը կարող է ՊՆ-ի կողմից օգտագործվել որպես ընթացիկ 
զորամաս։ 
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Նկար 2.5.3  
Սոթք, Կութ և Ազատ գյուղերի միջև ավտոտրանսպորտային 
հեռավորությունը 

 
• Գեղարքունիքի մարզ. Արփունք – Կախակն։ Բնակավայրերի միջև 

հեռավորությունը մոտ 4 կմ է, սակայն անհրաժեշտ է գյուղերն իրար կապող 
գրունտային, դժվարերթևեկելի ճանապարհը վերանորոգել և ասֆալտապա-
տել։ 

• Գեղարքունիքի մարզ. Տրետուք – Կուտական։ Բնակավայրերի միջև 
հեռավորությունը մոտ 3,7 կմ է։ 

• Գեղարքունիքի մարզ. Նորաբակ – Շատվան։ Բնակավայրերի միջև 
հեռավորությունը մոտ 5 կմ է։ Այս դեպքում ևս, ինչպես Սոթքի պա-
րագայում, նույն պատճառաբանությամբ նպատակահարմար է, որ 
թե՛ դպրոցը, թե՛ մանկապարտեզը տեղակայվեն Շատվանում։ 

• Տավուշի մարզ. Նոյեմբերյան – Դովեղ։ Բնակավայրերի միջև հեռա-
վորությունը մոտ 3.5 կմ է։ Քանի որ Դովեղում սովորում է ընդամենը 
30 աշակերտ, իսկ Նոյեմբերյանը որոշ չափով կայացած ենթակա-
ռուցվածքներով քաղաք է, ուստի նպատակահարմար է ինչպես 
դպրոցները, այնպես էլ մանկապարտեզները կենտրոնացնել այս-
տեղ։ 
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• Տավուշի մարզ. Ջուջևան – Բաղանիս - Ոսկեպար։ Ջուջևան - Բաղա-
նիս և Բաղանիս - Ոսկեպար հեռավորությունը համապատասխանա-
բար՝ 4.5 և 9 կմ է։ Բաղանիսում կա գործող մանկապարտեզ, ուստի 
այն կարող է սպասարկել այս բնակավայրերի երեխաներին։ Այս 
դեպքում անհրաժեշտություն կառաջանա պարզապես ևս մեկ փոքր 
մասնաշենք կառուցելու։ Դպրոցները պետք չէ միավորել, քանի որ 
բոլոր բնակավայրերում էլ աշակերտների թիվը մոտ է կամ քիչ է 
նվազ 100-ից։  

• Տավուշի մարզ. Բարեկամավան – Կոթի։ Բնակավայրերի միջև հեռա-
վորությունը մոտ 10 կմ է։ Կոթիում կա ինչպես մանկապարտեզ, այն-
պես էլ համեմատաբար մեծ դպրոց (200-ից ավելի աշակերտով), 
միաժամանակ, Բարեկամավանի դպրոցի շենքն անմխիթար վիճա-
կում է, հետևաբար՝ նպատակահարմար է առաջիկայում դրանց 
կենտրոնացումը Կոթիում։ 

• Տավուշի մարզ. Կիրանց – Աճարկուտ։ Բնակավայրերի միջև հեռա-
վորությունը մոտ 2,5 կմ է։ 

• Տավուշի մարզ. Ծաղկավան – Սարիգյուղ։ Բնակավայրերի միջև հե-
ռավորությունը մոտ 9,5 կմ է։ Այս բնակավայրերում առկա աշակերտ-
ների թիվը և դպրոցների տեխնիկական պայմանները բավարար են, 
որպեսզի դրանք առանձին լինեն, իսկ մանկապարտեզ արդեն իսկ 
առկա է Սարիգյուղում, հետևաբար՝ այն կարող է սպասարկել նաև 
Ծաղկավանին։  

Սահմանափակվել միայն ֆիզիկապես վերաբաշխումով, բնականաբար, 
չի կարելի։ Որպեսզի բոլոր բնակավայրերի բնակիչները հնարավորություն 
ունենան ամբողջ ծավալով օգտվելու դպրոցների, մանկապարտեզների և 
մանկական տարաբնույթ խմբակների ընձեռած հնարավորություններից, 
անհրաժեշտ է նախ՝ դրանց տեխնիկական և մանկավարժական կազմը հա-
մապատասխանեցնել ներկայացվող նորմերին և, որ ամենակարևորն է, 
ապահովել կանոնավոր հասարակական երթուղի նշված ուղղություններով։ 
Մեկ մեծ չափսի ավտոբուսը, ճիշտ մշակված ժամանակացույցի դեպքում, 
կարող է իրագործել միանգամից մի քանի բնակավայրերից երեխաների տե-
ղափոխումը։  

4. Միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտ և ներհամայն-
քային ճանապարհներ։ Մարզերում ինչպես միջհամայնքային, այնպես էլ 
յուրաքանչյուր բնակավայրը տվյալ տարածաշրջանի քաղաքային բնակա-
վայրերի հետ կանոնավոր, անխափան կերպով կապող հասարակական 
տրանսպորտային կապի ապահովումը առաջնային նշանակություն ունի 
գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյու-
նից։ Համայնքային կենտրոն հանդիսացող խոշոր գյուղերը և ՀՀ-ին բնորոշ, 
որպես կանոն, տասնյակից ավելի գյուղական բնակավայրերին աշխարհա-
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գրական առումով մոտ գտնվող միակ քաղաքային տիպի բնակավայրերն 
ընդհանուր առմամբ հագեցած են այնպիսի անհրաժեշտ ենթակառուցվածք-
ներով և ծառայություններով, ինչպիսիք են հիվանդանոցը, ԱԻՆ ծառայու-
թյունը, ոստիկանությունը, բանկերի մասնաճյուղերը, ՄՄԿ քոլեջները, եր-
բեմն նաև համալսարանների մ/ճ-ը, միջին և մեծ չափսի մթերային ու տնտե-
սական խանութները, գյուղատնտեսական մթերքների շուկաները, վերամշա-
կող և/կամ արտադրական ՓՄՁ-ները, մշակութային ու հանգստի օբյեկտնե-
րը և այլն։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս քաղաքին ոչ միայն իր, այլև 
հարակից մի քանի տասնյակ գյուղերի բնակչությանը մատուցելու ինչպես 
համապատասխան ծառայություններ, այնպես էլ ապահովելու վերջինիս 
զբաղվածությունը։ Հետևաբար՝ կանոնավոր հասարակական երթուղու առ-
կայությունն այլընտրանք չունի։  

Դիտարկվող սահմանամերձ բնակավայրերից միայն Բերդ խոշորաց-
ված համայնքի և Իջևանի տարածաշրջանի սահմանամերձ գյուղական բնա-
կավայրերն ունեն կանոնավոր հասարակական տրանսպորտային կապ ինչ-
պես միմյանց, այնպես էլ, համապատասխանաբար, Բերդ և Իջևան քաղաք-
ների հետ։  

Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքում հասարակական երթուղային 
կապ գործում է միայն համայնքակենտրոն Նոյմբերյանի և Բերդավանի մի-
ջև, իսկ մնացած բոլոր գյուղերն այս գծից դուրս են և չեն կարող նույնիսկ մի-
ջանկյալ օգտվել այդ ծառայությունից։  

Նույն պատկերն է Գեղամասար խոշորացված համայնքում, որտեղ չկա 
ոչ միայն ներհամայնքային ոչ մի հասարակական երթուղի, այլև կապ տա-
րածաշրջանի միակ քաղաք Վարդենիսի հետ։ Պատճառը մեկն է՝ մասնավո-
րին հնարավոր չէ ներգրավել, քանի որ բավարար չափով ուղևորահոսք չկա 
և շահավետ չէ, իսկ համայնքը ֆինանսական միջոցներ չունի՝ սեփական 
ուժերով մատուցելու նման ծառայություն։ 

Անշուշտ, նման կենսական նշանակություն ունեցող ծառայությունը 
չպետք է դիտարկել ֆինանսական օգուտի տեսանկյունից։ Կառավարությու-
նը պետք է կա՛մ ծախսերի մասնակի փոխհատուցմամբ, կա՛մ հարկային ար-
տոնություններ սահմանելով խրախուսի մասնավոր ընկերություններին 
ստանձնել միջհամայնքային հասարակական երթուղու սպասարկումն ու 
շահագործումը, կա՛մ էլ դա պետք է արվի պետական ֆինանսավորմամբ՝ 
համայնքային միջոցների հաշվին (Բերդ համայնքի օրինակով)։  

Պետք է նշել, որ այս խնդիրը, կարծես թե,  նեկայում կառավարության 
օրակարգում է։ Մասնավորապես՝ ս.թ. նոյեմբերի սկզբին կառավարության 
նիստերից մեկում ՏԿԵ նախարարը ներկայացրեց, որ մշակվում է նախագիծ, 
համաձայն որի՝ մասնավոր օպերատորին ոչ թե պետք է մրցույթով տրա-
մադրվի որևէ որոշակի տրանսպորտային գիծ, այլ ամբողջ մարզի սպասար-
կումը՝ «մեկ մարզ՝ մեկ օպերատոր» սկզբունքով։ Ներկայում, որպես պիլո-
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տային ծրագիր, դա փորձարկվում է Կոտայքի մարզում։ Այդուհանդերձ, ակն-
հայտ է, որ մի շարք մարզերում, որոնցից մեկն էլ Գեղարքունիքն է, միջհա-
մայնքային երթուղիներում ոչ շահավետ գծերն ավելի շատ են, քան շահա-
վետները, ուստի նման մարզերի համար կառավարությունը պետք է ունենա 
որոշակի հստակ քաղաքականություն՝ կա՛մ խրախուսելով մասնավորին, 
կա՛մ սեփական միջոցներով ապահովելով այդ ծառայության մատուցումը 
գյուղական բնակչությանը։  

5. Բարձրագույն և միջին մասնագիտական հաստատությունների 
կամ դրանց մասնաճյուղերի առկայություն։ Հետազոտական խումբը սահ-
մանամերձ բնակավայրեր կատարած այցերի ժամանակ արձանագրել է մի 
քանի կարևոր իրողություններ. 

 ոչ մի բնակավայր չունի դիպլոմավորված գյուղատնտես,  
 մի քանի գյուղեր սպասարկում է մեկ անասնաբույժ, 
 ուսուցիչների մեծ մասը կա՛մ գյուղերին հարակից քաղաքից է, կա՛մ 

Երևանից՝ «Դասավանդիր Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում 
գործուղված, ընդ որում, շատ դեպքերում մեկ ուսուցիչը դասավան-
դում է մի քանի առարկա, 

 բոլոր գյուղերն ունեն մեխանիկների, ինժեներների, շինարարների, 
հանրային կառավարման մասնագետների կարիք։ 

Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող մասնա-
գետների սուր պահանջարկը պայմանավորված է հիմնականում այն հան-
գամանքով, որ նախ՝ համապատասխան կրթություն ստացած երիտասարդ-
ների գերակշիռ մասն աշխատանք է գտնում այն քաղաքում, որտեղ ստացել 
է այդ կրթությունը կամ էլ մեկնում է Երևան՝ չցանկանալով վերադառնալ 
հայրենի գյուղ։ Երկրորդ՝ ոչ բոլորին է ֆինանսապես հասանելի նմանատիպ 
կրթությունը։ Կառավարությունը փորձում է որոշ ծրագրերի միջոցով խրա-
խուսել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության հասանելիությունը 
բարձրագույն կրթությանը՝ տրամադրելով տարբեր զեղչեր և սահմանելով 
անվճար ուսուցման տեղեր։ Սակայն, փաստացի իրավիճակը ցույց է տալիս, 
որ այս ծրագրերը բավարար մոտիվացնող և նպատակային չեն։ 

Ուստի կառավարությունը պետք է ավելի նպատակային և ուղղորդված 
դարձնի իր ռազմավարությունն այս ուղղությամբ։  

ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրում ևս կարևորվում է ագրա-
րային ոլորտի մասնագետների պատրաստման խնդիրը60՝ որպես լուծում 
առաջարկելով յուրաքանչյուր տարածաշրջանի կենտրոնաձիգ բնակավայր 
հանդիսացող քաղաքում գործող համալսարաններում շեշտը դնել տվյալ 
տարածաշրջանի երկարաժամկետ ռազմավարությունից բխող մասնագի-
տությունների զարգացման և խթանման վրա։ Նպատակային մասնագիտու-
թյունների դիմորդները կսովորեն անվճար՝ պայմանով որ պետք է առնվազն 
                                                 
60 https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 38) 

https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
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5 տարի ապրեն և աշխատեն տվյալ մարզի սահմանամերձ գյուղերում։ Ան-
վճար կրթության տեղերի քանակը կառավարությունը կարող է փոխհատու-
ցել համապատասխան մասնագիտությունների գծով երևանյան բուհերին 
տրամադրվող տեղերի քանակից։  

Այս խնդրի լուծումը ոչ միայն տվյալ տարածաշրջանը կապահովի հա-
մապատասխան որակավորմամբ անհրաժեշտ մասնագետներով, այլև 
կնպաստի երիտասարդների շրջանում ընդհանուր կրթվածության մակար-
դակի բարձրացմանը և արտագաղթի նվազմանը։  

6. Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը։ ՀՀ-ում 
էներգիայի վառելիքային արդյունաբերական պաշարների բացակայության 
պայմաններում էներգետիկ ապահովվածության և էներգետիկ անվտան-
գության մակարդակի բարձրացման համար հրամայական են դարձել էներ-
գետիկ սեփական պաշարների, այդ թվում՝ նաև էներգիայի վերականգնվող 
աղբյուրների լայնածավալ օգտագործումն ու լիակատար ներառումը վառե-
լիքաէներգետիկ հաշվեկշռի մեջ:  

Այս առումով, Գեղարքունիքի մարզը՝ հատկապես և մարզի դիտարկվող 
սահմանամերձ բնակավայրերը՝ մասնավորապես ՀՀ-ում առանձնանում են 
արևափայլքի տարեկան միջին տևողության առավելագույն բարձր ցուցա-
նիշով (2700 ժ)61: Վերջինս կարող է օգտագործվել ինչպես էներգետիկ, այն-
պես էլ ռեկրեացիոն նպատակներով: Մարզի տարածքն աչքի է ընկնում նաև 
հողմաէներգիայի մեծ ներուժով: Թեև արեգակնային էներգիայի օգտագործ-
ման համար պահանջվում են կապիտալ և նյութական մեծ ներդրումներ, 
սակայն կատարված ծախսերը հետագայում փոխլրացվում են ստացված 
կրկնակի և եռակի շահույթով: Իսկ նորագույն տեխնոլոգիաների ստեղծումը 
հնարավորություն կտա կառուցելու առավել բարձր արդյունավետությամբ և 
առավել քիչ տարածք զբաղեցնող կայաններ: Այդ ամենը կնպաստի ինչպես 
ամբողջ մարզի, այնպես էլ նրա առանձին տարածաշրջանների և համայնք-
ների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Այլընտրանքային էներգիայի աղ-
բյուրների օգտագործումը հանդես կգա որպես Գեղարքունիքի մարզի կայուն 
և համաչափ զարգացման գերակա ուղղություն։  

7. Գյուղատնտեսություն: Տեղում կատարած ուսումնասիրությունների 
և համայնքապետների բարձրաձայնած խնդիրների ամփոփումը թույլ է տա-
լիս սահմանամերձ գյուղերի գյուղատնտեսության ոլորտում առանձնացնել 
մի շարք առաջնային խնդիրներ (որոնք այս կամ այն չափով բնորոշ են նաև 
ՀՀ բոլոր մարզերին)։ Դրանք են. 

 ոռոգման ջրի հասանելիությունը և ապահովվածությունը, 
 չմշակվող հողատարածքների առկայությունը, 

                                                 
61 Ա.Հ. Պողոսյան, Ս.Ժ. Խաչատրյան, Գեղարքունիքի մարզի տարածքային անհամաչափ զար-

գացման հաղթահարման մի քանի հարցեր, ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և 
աշխարհագրություն, 54 (2). 2020, էջ 123-130: 
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 ոչ նպատակային գյուղմթերքի աճեցումը, 
 գյուղացիների հետ մասնագիտական խորհրդատվությունների բա-

ցակայությունը, 
 արոտավայրերի որոշ մասի՝ սահմանին մոտ գտնվելու պատճառով 

առաջացող անվտանգության խնդիրները, որպես հետևանք՝ անաս-
նակերի պակասը, 

 վերամշակող գործարանների բացակայությունը կամ անբավարար 
առկայությունը, ինչը հանգեցնում է աճեցվող բերքի քանակության 
նվազմանը՝ համապատասխանեցնելով մթերող կազմակերպության 
հնարավորություններին, 

 բերքի ապահովագրության համակարգի բացակայությունը (ներկա-
յում առաջարկվում է միայն ցրտահարության կամ կարկուտի համար 
ապահովագրություն) և այլն։ 

Ոռոգման ջրի խնդիրը։ Կառավարությունը, հստակ գիտակցելով այս 
խնդրի կարևորությունը և անդրադառնալով դրա կարգավորման կառուցա-
կարգերին, 2021-2026 թթ. ծրագրում62 ներառել է այդ հարցը։ Միաժամանակ, 
շեշտադրվել է ոլորտում կաթիլային համակարգի ներդրման անհրաժեշտու-
թյունը՝ առանց նշելու անհրաժեշտ գործողությունները։ Դատելով բնակչու-
թյան շրջանում կաթիլային համակարգի ներդրման «խրախուսման» կառու-
ցակարգից63՝ կառավարությունն ամբողջությամբ չի պատկերացնում ո՛չ աշ-
խատանքի ծավալը և ո՛չ էլ դրա արդյունավետ կազմակերպման ուղիները։ 
Մասնավորապես՝ առաջարկվում է մինչև 3 հա հողատարածքներն ազատել 
ոռոգման ջրի վարձավճարից՝ առաջին 5 տարում։ Այնինչ, հետազոտական 
խմբի ուսումնասիրությունների համաձայն, խնդիրը վարելահողերի ոռոգ-
ման մեջ է, իսկ տնամերձ այգիները նման խնդիր չունեն կամ էլ դա կարգա-
վորվում է հերթափոխով ոռոգման միջոցով։ Միաժամանակ, կաթիլային 
ոռոգման համակարգի տեղադրումը փոքր հողատարածքների դեպքում ֆի-
նանսապես նպատակահարմար չէ, և գյուղացին իր հաշվին չի գնա այդ քայ-
լին։ Կաթիլային համակարգի մասին պարզեցված պատկերացում կարելի է 
կազմել հետևյալ տեսահոլովակի միջոցով՝ https://www.youtube.com/watch?v=-
unBq9ckXfFs։ Արդյունավետ համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ է 
կատարել մասնագիտական հաշվարկ, այլ աշխատանքներ, որոնք բավա-
կան ծախսատար են, ունենալ ջրամբար, պոմպ, էլեկտրոնային կառավար-
ման համակարգ։ Ընդ որում, դրա ներդրումը մեկ տնտեսությունում կամ 
մինչև 3 հա-ի դեպքում նպատակահարմար չէ։ Գյուղատնտեսության ոլորտի 
տարբեր մասնագետների հետ ունեցած զրույցներից պարզ է դառնում նաև, 
որ, ի տարբերություն բազմամյա տնկարկների կամ բանջարաբոստանային 
մշակաբույսերի, օրինակ՝ կարտոֆիլի աճեցման համար այդ համակարգի 

                                                 
62 https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 48-49) 
63 https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 37) 

https://www.youtube.com/watch?v=unBq9ckXfFs
https://www.youtube.com/watch?v=unBq9ckXfFs
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
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կիրառումն արդյունավետ չէ։ Տնամերձ փոքր հողատարածքները, որտեղ 
հիմնականում տնկված են այգիներ և բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, 
սպառում են հիմնական ոռոգման ջուրը, և ֆինանսապես աննպատակահար-
մար է դրանք ոռոգել անհատական կաթիլային համակարգով։ Ուստի, հաշվի 
առնելով այդ հանգամանքը, առաջարկվում է կազմակերպել բնակավայ-
րերի տնամերձ հողատարածքներում կաթիլային ոռոգման համակարգերի 
ներդրում կենտրոնացված, խոշորացված եղանակով՝ պետության աջակցու-
թյամբ։ Դա, իր հերթին, հնարավորություն կտա գետերի ջրերն ուղղելու վա-
րելահողերի ոռոգմանը։ Հարկ է նշել, որ միայն տնամերձին բաժին ընկնող 
ոռոգման ջուրը, միևնույն է, չի բավարարելու վարելահողերի լիարժեք ոռոգ-
մանը, ուստի այստեղ կարևորվում են նաև տարածաշրջանում առկա գետա-
յին ավազանի արդյունավետ կառավարումը, ոռոգման ցանցի արդիականա-
ցումը, անհրաժեշտության դեպքում՝ խորքային հորերի հորատումը, ավելցու-
կային, չօգտագործվող և ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների ամբարումը, 
ջրամբարաշինությունը։ Վերջինիս մասով դեռևս 2019-2020 թթ. «Հարմարվո-
ղականության ազգային ծրագիր» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00104267 ծրագրի շրջանակ-
ներում իրականացվել է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում անավարտ, 
նախագծված և նախատեսվող ջրամբարների հիդրոլոգիական պայմանների 
վերլուծություն 64։ Մասնավորապես՝ բացի Բերդ համայնքում արդեն իսկ 
առկա միջին և խոշոր 4 ջրամբարից, հնարավոր է կառուցել ևս 6 ջրամբար 
Ոսկեպար, Բերդավան, Այգեձոր, Մեծ Մասրիկ, Նորաբակ և Սոտք գյուղերի 
մոտ՝ նշված և հարակից գյուղերի վարելահողերը ոռոգելու նպատակով։  

Այս լուծումն ավելի նպատակահարմար է Գեղամասար և Նոյեմբերյան 
խոշորացված համայնքների դեպքում։ Իջևանի տարածաշրջանի և Բերդի 
համայնքի բնակավայրերը կարողանում են մասնակիորեն ապահովել ոռո-
գումը՝ Բերդ համայնքում առկա միջին և խոշոր 4 ջրամբարների հաշվին, իսկ 
Բերքաբերում, սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում սկսված ոռոգման ցան-
ցի կառուցման շնորհիվ, հնարավոր կլինի ապահովել Բերքաբեր և Կիրանց 
բնակավայրերի վարելահողերի ոռոգումը, մեկ այլ հաստատված ծրագրով էլ 
նախատեսվում է ոռոգման ցանցի կառուցում Ծաղկավան, Սարի գյուղ, Սև 
քար և Կիրանց բնակավայրերի համար։ 

 

                                                 
64 http://www.nature-ic.am/Content/announcements/12697/Reservoirs%20vulnerability%20to% 

20climate%20change_Tavush-Gegharkuniq_ARM.pdf 
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Նկար 2.5.4  
Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում առկա ջրամբարները 

 
Ըստ հետազոտական խմբի՝ տեղում կատարած դիտարկումների, ինչ-

պես նաև համապատասխան մասնագետների հետ ունեցած զրույցների՝ 
անհրաժեշտ է իրագործել մի շարք քայլեր։ 

Գեղարքունիքի մարզի Սոթք, Կութ, Շատվան, Ազատ բնակավայրերում 
հարկ է կատարել խորքային հորերի հորատում կամ եղածի մաքրում, պոմ-
պերի տեղադրում՝ յուրաքանչյուրում մեկական խորքային հորով ոռոգելու 
համակարգ։ Այս ամենի մոտավոր ծախսերն են.  

 
Հորատել մոտ 50 մ խորությամբ  1 մ՝ 20-30 հզ. դր. 
Պոմպ 1 հատ միջինը՝ 130 հզ. դր. 
Խողովակ 500-1000 մ /127 դույմ / 1 մ՝ միջինը 8500 դր. 
Եռակցում  30 մ  50000 դր. 
Ընդամենը  7 – 9 մլն դր. 

 
Փամբակ, Դարանակ, Ավազան, Գեղամասար, Արփունք, Արեգունի, 

Տրետուք, Կուտական և Կախակն բնակավայրերն իրենց տնամերձ հողատա-
րածքները ոռոգում են հիմնականում հարակից լեռնաշղթայով հոսող 30 
գետերի և գետակների (որոնցից ամենամեծն են Մասրիկ, Դարանակ և 
Սոթք գետերը) ջրերով (առկա գետային ավազանի մասին ավելի պատկերա-
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վոր կարելի է դատել նկար 2.5.5-ից)։ Այս բոլոր գյուղերի համար անհրաժեշտ 
է առկա ոռոգման ցանցի վերանորոգում, գետային ավազանի ջրերի ճիշտ 
կառավարում և օգտագործում՝ բացառապես վարելահողերը ոռոգելու նպա-
տակով։ Դիտարկվող բնակավայրերից միայն Գեղամասարի վարելահողերի 
չափսերն են անցնում 1000 հա-ից (1862 հա), որի մոտ 30%-ը ոռոգվում է։ 
Նախնական գնահատմամբ՝ յուրաքանչյուր բնակավայրի վարելահողերի 
ոռոգման ցանցի վերանորոգման համար կպահանջվի 40-60 մլն դրամ՝ 
կախված հողատարածքի մեծությունից և առկա ցանցի վնասվածության 
աստիճանից։  

 

 
 

Նկար 2.5.5  
Գեղարքունիքի մարզի ջրային ավազանը 

 
Չմշակվող և ոչ նպատակային օգտագործվող հողատարածքներ։ Վա-

րելահողերի ոչ նպատակային օգտագործման խնդիրը առկա է ոչ միայն դի-
տարկվող սահմանամերձ գյուղերում, այլև ՀՀ բնակավայրերի մեծամասնու-
թյունում։ Դրա մասին են վկայում և՛ մշակվող ցանքատարածությունների 
չափսերի տարեցտարի կրճատումը (2016 թ.-ի համեմատ՝ 2020 թ.-ին դրանք 
կրճատվել են մոտ 130 հզ. հա-ով կամ 37%-ով65, իսկ 2000 թ.-ի համեմատ՝ 
ավելի քան 50%-ով), և՛ տվյալ տարածաշրջանին բնորոշ մշակաբույսերի կամ 
պտուղ/հատապտուղների փոխարեն՝ համատարած ցորենի ու գարու ցանքը։ 
Այս ամենի հիմնական պատճառը վարելահողերի կանոնավոր ոռոգման ան-
հնարինությունն է։ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքը բարձր-
լեռնային է, ինչը նպաստավոր չէ պտուղ/հատապտուղների աճեցման հա-

                                                 
65 https://armstat.am/file/article/f_sec_2_2021_3.pdf 
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մար, սակայն այս տարածաշրջանը նախկինում միշտ աչքի է ընկել կարտո-
ֆիլի բերքով, ուստի հետազոտական խումբը կատարել է մոտավոր հաշ-
վարկ՝ ցորենի և մասնավորապես՝ կարտոֆիլի աճեցման պարագայում ծախ-
սերի և ակնկալվող եկամտի հարաբերակցությունը պարզելու համար։ Հաշ-
վարկի համար օգտագործվող տեղեկությունները ստացվել են հիմնականում 
Գեղարքունիքի մարզի տարբեր բնակավայրերում գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվող անհատներից։ Հաշվարկն իրականացվել է 1 հա-ի հաշվարկով, 
սակայն առնվազն 1000 հա վարելահողում ցանելու դեպքում։ 

 

Ցորենի ցանքի պարագայում 1 հա-ի համար կատարվող ծախսերը 
 

Սերմ՝ 300 կգ 48000 դրամ 
Հողը վարել 30000 դրամ 
Կուլտիվացիա 20000 դրամ 
Ցանք 15000 դրամ 
Պարարտանյութ՝ 350 կգ 70000 դրամ 
Թունաքիմիկատային վերամշակում 15000 դրամ 
Ոռոգում 16000 դրամ 
Բերքահավաք 30000 դրամ 
Ընդամենը` 244000 դրամ 

 
Ստացված բերքը՝ միջինը 5 տ/հա, միջին տարեկան գինը՝ 130 դրամ/կգ 

(2020 թ. ցուցանիշը66), եկամուտ՝ 650000 դրամ, շահույթ՝ 406000 դրամ։ Քա-
նի որ ցորենը ցանում են տարեկան երկու անգամ, հետևաբար՝ տարվա 
կտրվածքով կապահովվի 812000 դրամ։ 
 

Կարտոֆիլի աճեցման պարագայում 1 հա-ի համար կատարվող ծախսերը 
 

Սերմնացու  700000 դրամ 
Հողը վարել  30000 դրամ 
Հողի կուլտիվացիա 20000 դրամ 
Ցանքս  40000 դրամ 
Սածիլի կուլտիվացիա 20000 դրամ 
Բուգլից  20000դրամ 
Թունաքիմիկատային մշակում 100000 դրամ 
Ոռոգում /չորս անգամ/  60000 դրամ 
Ջրվոր 20000 դրամ 
Բերքահավաք 40000  դրամ 
Աշխատուժ 80000 դրամ 
Ընդամենը` 1.130.000  դրամ 

 

Ստացված բերքը՝ միջինը 30 տոննա/հա, միջին տարեկան գինը՝ 112 
դրամ/կգ (2020 թ. ցուցանիշը67), եկամուտ՝ 3360000 դրամ, շահույթ՝ 2230000 
դրամ։  
                                                 
66 https://armstat.am/file/article/gner_2021_6.pdf, էջ 34 
67 https://armstat.am/file/article/gner_2021_6.pdf, էջ 34 

https://armstat.am/file/article/gner_2021_6.pdf
https://armstat.am/file/article/gner_2021_6.pdf
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Այսպիսով՝ նույնիսկ այն պարագայում, որ ցորենի բերքը հավաքվում է 
տարեկան երկու անգամ, ի տարբերություն կարտոֆիլի, միևնույն է, 1 հա-ի 
պարագայում կարտոֆիլից ստացվող շահույթը մոտ 1.4 մլն դրամով ավելի է, 
քան ցորենինը։ 

1-ին գոտու ավանդական գյուղատնտեսությանը զուգահեռ, պետք է 
զարգացնել նաև օրգանական գյուղատնտեսությունը, պայմանավորված այն 
հանգամանքով, որ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործված պարարտանյու-
թերը բացասաբար են անդրադառնում Սևանա լճի բնապահպանական վի-
ճակի վրա: Օրգանական գյուղատնտեսությունն այնպիսի համակարգ է, որ-
տեղ չեն կիրառվում թունավոր նյութեր, կայուն պեստիցիդներ, քիմիական 
պարարտանյութեր, այլ օգտագործվում են օրգանական պարարտանյութեր 
(հիմնականում՝ գոմաղբ), և վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայ-
քարն իրականացվում է միայն բուսական պատրաստուկներով, իսկ օրգա-
նական սննդամթերքի արտադրության մեջ չեն կիրառվում արհեստական 
նյութեր և ճառագայթում: 

Ինչ վերաբերում է Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերին, 
ապա այստեղ առաջարկվում է շեշտը դնել այգիների և բանջարաբոստա-
նային մշակաբույսերի վրա, առավել ևս, որ բնակլիմայական պայմանները և 
տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքը նպաստում են դրան։ Մասնավո-
րապես՝ կանոնավոր ոռոգում ապահովելու պարագայում Նոյեմբերյանի տա-
րածաշրջանում կարող է նոր շունչ հաղորդվել տեխնիկական մշակաբույսերի 
(ծխախոտ, արևածաղիկ), ինչպես նաև դեղձի, խաղողի, պղպեղի, կանաչ 
լոբու, լոլիկի և այլնի աճեցմանը։  

Իջևանի տարածաշրջանի և Բերդ համայնքի սահմանամերձ բնակա-
վայրերը, ինչպես երևում է բնակավայրերի վիճակի ուսումնասիրության ար-
դյունքներից, հիմնականում կարողանում են շեշտը դնել առավել եկամտա-
բեր և տարածաշրջանին բնորոշ գյուղմթերքի աճեցման վրա։ Այս բնակա-
վայրերի համար պետք է մշակել այնպիսի ռազմավարություն, որը կնպաստի 
եղած հզորությունների ավելացմանը, գյուղմթերքի հումքի տեղում վերա-
մշակմանը, պատրաստի արտադրանքի տեսքով ապրանքների ծավալների 
ավելացմանը և արտահանմանն ուղղված միջոցառումների խթանմանը։  

Այս առումով, կարևորվում է, որ առնվազն յուրաքանչյուր միկրոմակար-
դակի տարածաշրջանում (խոշորացված համայնքի շրջանակներում կամ եթե 
խոշորացված չեն, առնվազն 10-15 գյուղի մակարդակով) լինեն գյուղմթերք 
վերամշակող միջին չափսի գործարաններ (պահածոների, լիմոնադի, բնա-
կան հյութերի, գինու և կոնյակի, ծխախոտի, կաթնամթերքի և այլն), թարմ 
մթերք ամբարող խոշոր պահեստներ՝ համապատասխան սառնարաններով 
և այլն։ Նմանատիպ կազմակերպությունների ստեղծումը, բնականաբար, 
ինքնաբուխ չի կարող լինել նույնիսկ այն պարագայում, երբ կառավարու-
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թյունն այս մասին նշել է իր 2021-2026 թթ. ծրագրում68։ Հետևաբար՝ կառա-
վարությունը պետք է նպատակային, թիրախավորված քաղաքականություն 
իրականացնի՝ առնվազն սահմանամերձ բնակավայրերի վարչական տա-
րածքները հայտարարելով «Հատուկ տնտեսական գոտիներ» և այնտեղ 
իրականացվող տնտեսական գործունեության համար սահմանելով հարկա-
յին և մաքսային որոշակի արտոնություններ (հատուկ տնտեսական գոտու 
էությանը և դրա արդյունավետությանը կանդրադառնանք հաջորդիվ)։ Միա-
ժամանակ, քանի որ ներկայում գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածները հիմ-
նականում տնային տնտեսություններ են, և դա նրանց միակ եկամտի աղ-
բյուրն է, ուստի գյուղատնտեսությանը չպետք է վերաբերվել որպես սոսկ 
ձեռնարկատիրական գործունեություն, այլ դիտարկել այն շուկայական 
սկզբունքներով։  

8. Զբոսաշրջություն։ Զբոսաշրջությունն այն առանձնահատուկ ոլորտ-
ներից է, որի ճիշտ կազմակերպման դեպքում զբոսաշրջային գոտու բոլոր 
բնակավայրերում հնարավոր է լինում ապահովել բավարար զբաղվածու-
թյուն, ենթակառուցվածքներ, ներդրումային հետաքրքրվածություն, տնտե-
սական աճ և այլն։  

Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքը, Իջևանի տարա-
ծաշրջանի սահմանամերձ բնակավայրերը, Բերդ և Գեղարքունիքի մարզի 
Գեղամասար խոշորացված համայնքները, ունենալով զբոսաշրջային բավա-
րար ներուժ, դուրս են մնացել ՀՀ հիմնական զբոսաշրջային քարտեզից՝ մայ-
րաքաղաքից իրենց հեռավորության, իսկ Գեղամասարի դեպքում՝ հիմնա-
կան մայրուղիներից կտրված լինելու պատճառով։  

Ս. Ավետիսյանի, Վ. Գրիգորյանի և Գ. Թովմասյանի «ՀՀ մարզերի զբո-
սաշրջային երթուղիները» խմբային մենագրությունում69 բավական մանրա-
մասն ուսումնասիրվել և ներկայացվել է Տավուշի մարզի զբոսաշրջային ներ-
ուժը՝ գծելով զբոսաշրջային հավանական երթուղիներ, իսկ Ս. Ցուցուլյանի և 
Ք. Սահակյանի «Տուրիզմը որպես Բերդի տարածաշրջանի գյուղական հա-
մայնքների զարգացման միջոց» աշխատությունում70 SWOT վերլուծությամբ 
բացահայտվել են համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը խոչընդոտող 
առկա հիմնախնդիրները և զարգացման հիմնական ուղիները։ Երկու աշխա-
տությունում էլ հստակ կերպով առանձնացված է մարզի հատկապես սահ-
մանամերձ համայնքների զբոսաշրջային ներուժը։ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ գոտու 
զբոսաշրջային հետաքրքրություն վայելող՝ պատմամշակույթային և ժաման-
ցային մի քանի վայրեր  արտացոլված են ստորև ներկայացվող նկարներում։ 

                                                 
68 https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf էջ 37 
69 Ավետիսյան Ս.Ս., Գրիգորյան Վ.Վ., Թովմասյան Գ.Ռ., Հայաստանի Հանրապետության մար-

զերի զբոսաշրջային երթուղիները։ Կոլեկտիվ մենագրություն։ Եր.։ Հեղ. հրատ., 2021, 305 էջ։  
70 Ցուցուլյան Ս., Սահակյան Ք․։ Տուրիզմը որպես Բերդի տարածաշրջանի գյուղական համայնք-

ների զարգացման միջոց։ «Այլընտրանք» գիտական հանդես։ 

https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
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Ինչ վերաբերվում է Գեղամասար համայնքին և Վարդենիս քաղաքին, 

ապա Գեղարքունիքի մարզի այս տարածաշրջանը, գտնվելով Սևանա լճի 
անմիջական հարևանությամբ, ունենալով սպորտային, լեռնագնացության և 

Կապտավանք,  
Չինչին գյուղ 

Դեղձնուտի վանք 
(XII-XIII դդ.), Կիրանց գյուղ 

Բերդավանի ամրոց, 
Բերդավան գյուղ 

Կողբ գետ 

Արհեստական լիճ և թերակղզի 
գյուղ Տավուշում 

Տավուշի բերդ, 7-րդ դար 
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էքստրեմալ զբոսաշրջության բոլոր նախադրյալները, ընդհանրապես չունի 
զբոսաշրջային որևէ ենթակառուցվածք և դուրս է տուրօպերատորների տե-
սադաշտից՝ թե՛ ներքին, թե՛ ներգնա զբոսաշրջության տեսանկյունից։ 

  

 
 

Նկար 2.5.6  
Գեղամասար համայնքի բնակավայրերին հարակից՝ Սևանա լճի ափամերձ 
հատվածը 

 
Ինչպես վերը նշվեց, այս տարածաշրջանը կտրված է ՀՀ այլ մարզերը 

կապող հիմնական մայրուղիներից և համեմատաբար հեռու է Երևանից, և 
այս առումով, նույնիսկ Սևանա լճի գործոնն անհրաժեշտ պահանջարկ չի 
ձևավորում, ուստի մասնավոր ներդրողների համար հետաքրքրություն չի 
ներկայացնում։ Հետևաբար՝ կառավարության հիմնական խնդիրը  պետք է 
լինի մասնավոր ներդրողների շրջանում հետաքրքրության ձևավորումը։  

Որպես լուծում՝ հետազոտական խումբն առաջարկում է մարզի այս տա-
րածաշրջանը միջին և խոշոր ձեռնարկատիրության համար՝ ընդհանրապես 
և զբոսաշրջության համար՝ մասնավորապես հայտարարել «հատուկ տնտե-
սական գոտի» (այսուհետ՝ ՀՏԳ)։ ՀՏԳ երևույթի կիրառման հնարավոր եղա-
նակների և հետևանքների մասին կարելի է պատկերացում կազմել՝ ուսում-
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նասիրելով ՌԴ տնտեսական զարգացման նախարարության կայքէջը71։ Այս 
գոտիները միայն զբոսաշրջային չեն, ՌԴ-ում, մասնավորապես, ներկայում 
կիրառվում է ևս 3 տիպի ՀՏԳ՝ արդյունաբերաարտադրական, տեխնիկաներ-
դրումային և նավահանգստային։ ՌԴ կառավարությունը որոշակի հարկային 
արտոնություններ է տրամադրում այն ներդրողներին, որոնք գործունեու-
թյուն են ծավալում պետության կողմից սահմանված այդ հատուկ գոտինե-
րում. զբոսաշրջային ՀՏԳ-ում՝ 0% գույքահարկ, հողահարկ, առաջին 5 տարի-
ների համար՝ 2%, հաջորդող 5-7 տարիներին՝ 7%, մինչև 2055 թ.՝ 15.5% շահու-
թահարկ։ Ընդ որում, ՌԴ-ում շահութահարկը 20% է72։ ՀՏԳ գործունեություն 
մոտ 10 տարիների ընթացքում  ՌԴ-ում ստեղծվել է ավելի քան 20 հազար 
աշխատատեղ, կատարվել մոտ 304 մլրդ ռուբլու ներդրում, վճարվել մոտ 22 
մլրդ ռուբլու հարկ։  

Առաջարկվում է Ադրբեջանին սահմանամերձ բոլոր համայնքները հայ-
տարարել ՀՏԳ և միջին ու մեծ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներին, ՌԴ 
օրինակով, առաջին 10 տարիներին ազատել գույքահարկից և հողի հարկից, 
իսկ շահութահարկը սահմանել 2-5%: ՀՏԳ-ների ձևավորումը կխթանի ինչ-
պես օտարերկրյա, այնպես էլ ներքին ներդրումների հոսքերը, կնպաստի նոր 
աշխատատեղերի ստեղծմանը, բնակչության երիտասարդացմանը, բարեկե-
ցության մակարդակի բարձրացմանը և հիմք կհանդիսանա բնակավայրերի 
կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախադրյալների ստեղծման 
համար։  

Միաժամանակ, այդ գոտիներում տնտեսական գործունեություն իրակա-
նացնող կազմակերպություններին պետք է պարտավորեցնել ստացված շա-
հույթի որոշակի մասնաբաժնով մասնակցել տվյալ տարածաշրջանի գյուղա-
կան բնակավայրերի ենթակառուցվածքների ստեղծման, վերանորոգման, 
արդիականացման ծրագրերին։ Այս միջոցառման արդյունքում կառավարու-
թյունը կարող է նշանակալի ֆինանսական խնայողություններ կատարել։  

Ինչ վերաբերվում է Գեղամասար համայնքի կտրվածությանը ՀՀ այլ 
բնակավայրերից և Երևանից, ապա այստեղ պետք է առանձնահատուկ 
ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ Գեղամասար համայնքով է 
անցնում Երևան – Վարդենիս երկաթգիծը, որը, սակայն, շահագործվում է 
բացառապես Սոթքի ոսկու հանքի գործունեության սպասարկման համար և, 
միայն զբոսաշրջային սեզոնով պայմանավորված, սահմանափակ քանակով 
ուղևորափոխադրումներ է իրականացնում Երևան – Շորժա երթուղով (նկար 
2.5.8)։  

 

                                                 
71 https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_ 

territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/oez_turistsko_rekreacionnogo_tipa/ 
72 ՌԴ ՀՏԳ գործունեության արդյունքներին  կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ 

https://www.economy.gov.ru/material/file/d81684a2b470ab010eac0c0149dca363/Otchet_oez_ 
2020.pdf 
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Նկար 2.5.7  
ՀՀ երկաթուղային ցանցը 

 

 
 

Նկար 2.5.8  
Երևան – Շողակաթ էլեկտրագնացքի չվացուցակը 
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Երկաթգծի ամբողջական շահագործումը (մինչև Վարդենիս քաղաք) 
կարող է ոչ միայն դիտարկվող տարածաշրջանում զբոսաշրջիկների հոսք 
ապահովելու լուրջ խթան հանդիսանալ, այլև  գյուղմթերքի տեղափոխման 
էժան բեռնափոխադրող՝ Գեղարքունիքի մարզից ինչպես դեպի Երևան և ՀՀ 
այլ մարզեր, այնպես էլ արտահանման նպատակով։ Միակ պատճառը, որ 
նշված երթուղով երկաթգիծը չի շահագործվում, դրա ոչ շահավետ լինելն է՝ 
ուղևորների փոքր քանակի պատճառով։  Ինչ վերաբերում է համապատաս-
խան կայարաններին, ապա ինչպես ոչ պաշտոնական զրույցի ժամանակ փո-
խանցեցին Հարավկովկասյան երկաթուղուց, դրանք առկա են Սևանում, Շո-
ղակաթում և Վարդենիսում (վերջինիս դեպքում անհրաժեշտ է կատարել 
ներքին հարդարման թեթև աշխատանք)։ Այստեղ ևս զգացվում է կառավա-
րության աջակցության կարիքը, և հետևաբար՝ պետք է առաջիկա մի քանի 
տարիներին որոշակի չափով սուբսիդավորվեն Հարավկովկասյան երկաթու-
ղի ՓԲԸ ծախսերը։ Բացի այդ, երկաթուղու առավելություններից ամբողջու-
թյամբ օգտվելու համար, կարծում ենք, անհրաժեշտ կլինի բացել միջանկյալ 
կայարաններ Գեղամասար և Փամբակ կամ Դարանակ գյուղերի հարևանու-
թյամբ, քանի որ վերջիններս առավել մոտ են տեղակայված Սևանա լճին և 
կարող են դառնալ ափամերձ հյուրանոցների հաճախորդների հիմնական 
կանգառը։ 

 

 
 

Նկար 2.5.9  
Գործող և առաջարկվող կայարանները 
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9. Սուբվենցիոն ծրագրերի նպատակային օգտագործում։ Ինչպես 
ցույց տվեցին ուսումնասիրությունները, 2018 թ.-ից ի վեր կառավարությունը 
համայնքների մասնակցությամբ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերում 
ոչ միայն քիչ տեղ է հատկացնում սահմանամերձ բնակավայրերին, այլև այդ 
ծրագրերը ոչ միշտ են ուղղված առաջնային նշանակության խնդիրների լուծ-
մանը։ Մասնավորապես՝ 2018-2021 թթ., ընդհանուր առմամբ, իրականացվել 
է 94,8 մլրդ դրամի 1862 ծրագիր, որից 185-ը՝ մոտ 20 մլրդ դրամ արժողու-
թյամբ, վերաբերել է սահմանամերձ բնակավայրերին։ Ընդ որում, այդ ծրա-
գրերն այս կամ այն չափով ներառել են 151 սահմանամերձ բնակավայրերից 
ընդամենը 62-ը:  

 

 
 

Գծապատկեր 2.5.1 
ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի սուբվենցիոն ծրագրերի 
տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ73 

 
Իրականացված ծրագրերի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում ճանա-

պարհաշինարարական աշխատանքներին։ Այլ ծրագրերի ներքո հետազո-
տական խումբը համախմբել է վերոնշյալ ուղղություններից դուրս մնացած 
աշխատանքները, որոնք են՝ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնա-
յին սեփականության գույքի նորոգում, փողոցային լուսավորության համա-
կարգի կառուցում/նորոգում, մեքենասարքավորումների ձեռքբերում (տե՛ս 
ստորև ներկայացված գծապատկերը)։ 

                                                 
73 Գծանկարը կազմել են հեղինակները՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-

ների նախարարության կայքէջի «Սուբվենցիոն ծրագրեր» բաժնում ներկայացված տվյալների 
հիման վրա։   
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3,707.5 3,972.1 

9,602.3 
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Ընդամենը ՀՀ-ում իրականացված սուբվենցիոն ծրագրեր (մլն դրամ)
Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված (մլն դրամ) 
Սահմանամերձ բնակավայրերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%)
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Գծապատկեր 2.5.2  
Ըստ ուղղությունների սուբվենցիոն ծրագրերի տեսակարար կշիռը 
սահմանամերձ բնակավայրերում 2018-2021 թթ.  իրականացված 
ընդհանուր սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ74  

 
Հետազոտական խումբն ուսումնասիրել է 2021 թ. հաստատված և իրա-

կանացվող ծրագրերն ըստ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանա-
մերձ բնակավայրերի, ծրագրային ուղղությունների և դրանցում պետության 
մասնակցության չափի, ինչպես նաև առկա ցուցանիշները համեմատել ոչ 
սահմանամերձ մարզերի նույնանման ցուցանիշների հետ։ 

Ակնհայտ է, որ որևէ տարբերություն, բացի համայնքի մասնակցության 
չափաբաժնից, սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ համայնքների միջև չի 
դրվում։ Մանրամասն դիտարկելով հաստատվող սուբվենցիոն ծրագրերը՝ 
պարզ է դառնում, որ դրանք առավելապես իրականացվում են՝ «Ով գումար 
ունի, նա էլ շահում է» սկզբունքով, և չկան ռազմավարություններ, հստակ 
քաղաքականություններ, ուղղորդումներ՝  ապահովելու տարածքային համա-
չափ զարգացման սկզբունքներն ընդհանրապես և առանձնահատուկ ուշադ-
րության կենտրոնում պահելու սահմանամերձ համայնքները՝ մասնավորա-
պես։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ կառավարությունը, տարածքային հա-
մաչափ զարգացում ասելով, ուղղորդվում է՝ «Բոլորին հավասար չափով» 
սկզբունքով, այնինչ պետք է թիրախավորվեն թույլ զարգացած համայնքնե-
րը՝ փորձելով դրանց սոցիալ-տնտեսական զարգացածության մակարդակը 
հասցնել գոնե հանրապետության միջինին։ 

 
  

                                                 
74 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված՝ 2018, 2019, 

2020 և 2021 թթ. իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկում առկա տեղեկությունների 
հիման վրա։ 

49%

23%

7%
1%

1% 19%

Ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ
Խմելու, ոռոգման ջրի համակարգերի կառուցում/վերանորոգում
Մշակութային, ժամանցային ենթակառուցվածքներ
Նախակրթական հաստատությունների կառուցում/վերանորոգում
Բնակավայրերի գազաֆիկացում
Այլ
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Աղյուսակ 2.5.1 
2021 թ. ՀՀ մի շարք ոչ սահմանամերձ մարզերում և Գեղարքունիքի ու 

Տավուշի մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված 
սուբվենցիոն ծրագրերի համեմատական ներկայացում75  

 

   
  
  

Ծրագրի 
ընդհանուր 
արժեքը,  
մլն դրամ 

Համայնքի 
մասնակցությունը 

ՀՀ պետական բյուջեի 
համաֆինանսավորումը Այլ ներդրող 

գումարը, 
մլն դրամ % գումարը, մլն 

դրամ % գումարը, 
մլն դրամ % 

Ընդամենը ՀՀ 
(բացի 

Երևանից) 
48,418,5 22,990,8  47.5% 23,248,0  48.0% 2,182,6  4.5% 

Ընդամենը 
Գեղարքունիք 

 7,306,8  3,114,4  42.6% 4,085,6  55.9% 106,8  1.5% 

որից՝ 
սահմանամերձ 577,0   165,1  28,6% 361,9  62,7% 50,0  8,7% 

Տեսակարար 
կշիռը մարզում 7,9%     23.8%       

Ընդամենը 
Տավուշ 

3,111,5  1,006,5  32.3% 1,843,7  59.3% 261,2  8.4% 

որից՝ 
սահմանամերձ 2,123,8  590,2  27,8% 1,436,8  67.6% 96,7  4,6% 

Տեսակարար 
կշիռը մարզում 68.2%     77.9%       

Ընդամենը 
Կոտայք 

7,523,5  4,387,8  58.3% 3,102,459,505  41.2% 33,2  0.4% 

Ընդամենը 
Լոռի 

5,181,3  2,383,2  46.0% 2,635,8  50.9% 165,2  3.2% 

Ընդամենը 
Շիրակ 

5,247,1  2,548,0  48.6% 2,699,1  51.4%  -  0.0% 

 
Ինչ վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսվող միջոցների 

ոչ թե նպատակային, այլ առաջնային նպատակային օգտագործմանը և պե-
տական մասնակցության չափաբաժնի սահմանմանը, ապա, համաձայն 2021 թ. 
հաստատված ծրագրերի, մոտ 4.8 մլրդ դրամն ուղղվել է փողոցների լուսա-
վորության և սալարկման աշխատանքներին, որտեղ պետության մասնաբա-
ժինը կազմել է ավելի քան 3 մլրդ դրամ (միջինում ծրագրի արժեքի 62%-ը)։ 
Ըստ մեր հաշվարկների՝ վերոնշյալ ծրագրերում պետության մասնաբաժինը 
նվազեցնելով մինչև 50%, հնարավոր կլիներ տնտեսել մոտ 640 մլն դրամ, 
իսկ դա բավարար է, օրինակ, 3-4 գյուղում ամբողջովին նոր ոռոգման համա-
կարգ կառուցելու համար։ Ամենևին չթերագնահատելով նման միջոցառում-
ների կարևորությունը և անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ, կարծում 
ենք, որ ներկայիս պետական սուղ միջոցների պայմաններում կառավարու-

                                                 
75 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ ՀՀ ՏԿԵՆ կայքէջում հրապարակված՝ 2021 թ․ 

իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկում առկա տեղեկությունների հիման վրա։ 
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թյունը պետք է կարողանա հստակորեն տարանջատել համայնքի առաջնա-
յին և երկրորդական պահանջները և ոչ թե առաջնորդվել ինչին փողը բա-
վարարում է, այն էլ իրականացնենք տրամաբանությամբ։ Միաժամանակ, 
այս սուբվենցիոն ծրագրերում բավական փոքր է այլ ներդրողների մասնակ-
ցությունը։ Ըստ մեզ՝ սա ինչպես պետության, այնպես էլ համայնքի/մարզի 
ղեկավարի մեղքն է։ Չկա հստակ քաղաքականություն հանրապետությունում 
գործող տարբեր հիմնադրամների աշխատանքի համակարգման, խոշոր 
մասնավոր կազմակերպությունների մասնակցությունը պետական սոցիալա-
կան ծրագրերում խրախուսելու, բնակավայրերի առումով՝ համագյուղա-
ցի/համաքաղաքացի այն անձանց, որոնք որոշակի ֆինանսական հաջողու-
թյունների են հասել արտերկրում, բնակավայրի կյանքին ինտեգրելու ուղղու-
թյամբ։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀՀ սահմանամերձ համայնքներին հատուկ ուշադրություն դարձնելու 
անհրաժեշտություն առաջացավ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամա-
նակ և դրանից հետո՝ պայմանավորված սահմանամերձ բնակավայրերում 
պատերազմի հետևանքով առաջացած ավերածությունները վերականգնելու, 
տեղի բնակչության բնականոն կյանքը ապահովելու կարևորությամբ։ 

ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարե-
լավման նպատակով ընդունված իրավական ակտերի շրջանակի առնչու-
թյամբ հարկ ենք համարում նշել, որ սոցիալական արտոնությունները, վա-
ղուց լինելով սահմանամերձ բնակավայրերի կենսամակարդակի բարձրաց-
ման անհրաժեշտ պայմաններից նվազագույնը, դեռևս անբավարար են և ոչ 
հասցեական: Մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության առաջին էական քայլը 
կարելի է համարել 2001 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունած՝ «Սահմանամերձ 
տարածաշրջանների մասին» օրենքը76, որի նպատակն էր սահմանել Հա-
յաստանի Հանրապետությունում սահմանամերձ տարածաշրջանների նկատ-
մամբ պետական քաղաքականության մշակման հիմնական սկզբունքները, 
այդ քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները, ինչպես 
նաև դրանց հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը: Այս օրեն-
քով ՀՀ կառավարությունը պարտավորվեց մշակել և իրագործել սահմանա-
մերձ համայնքների և բնակավայրերի զարգացման հստակ, նպատակային 
ռազմավարություն։ Այդ ռազմավարության թիրախային կետերի վերլուծու-
թյունից երևում է, որ դրանք պետք է ուղղված լինեին հիմնականում  սահմա-
նամերձ բնակավայրերում կապիտալ ներդրումների կատարմանը, նոր աշ-
խատատեղերի ստեղծմանը, առաջնահերթ նշանակության ենթակառուց-
վածքների վերականգնմանը կամ նորերի կառուցմանը։ Սակայն, ինչպես 
տեսնում ենք, հատկապես վերջին 6 տարիներին կառավարությունը զերծ է 
մնացել կապիտալ ծախսերից և բավարարվել է միայն բնակչությանը սոցիա-
լական աջակցություն տրամադրելով, ընդ որում, եթե 2016-2019 թթ. այդ 
նպատակով հատկացվում էր 928,8 մլն դրամ ամրագրված գումար, ապա 
2020 և 2021 թթ. դա կազմել է 800,0 մլն դրամ։  

Ընդ որում, սոցիալական աջակցություն տրամադրվել է միայն Ադրբե-
ջանին սահմանակից 36 բնակավայրի բնակչությանը (2020 թ. 44-օրյա պա-
տերազմից հետո այդ ցանկը վերանայվել է, և բնակավայրերի թիվը դարձել 
է 81)։ Որպես չափորոշիչներ՝ ընդունվել են բնակավայրի՝ մինչև 2.5 կմ հեռա-
վորությունը պետական սահմանից և մարտական գործողությունների հե-
տևանքով չօգտագործվող և 2008-2012 թվականների ընթացքում հակառա-
կորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման հանգամանքը 77, այնինչ, 

                                                 
76 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=43520 
77 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94968 
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ըստ 1998 թ.-ին ՀՀ կառավարության N 713 որոշմամբ սահմանված ցանկի, 
ներկայում Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի թիվը 151 է։ 

2018 թ.-ից ի վեր ՀՀ կառավարության կողմից կապիտալ ներդրումների 
իրականացման նպատակով մշակվել և իրագործվել են համայնքների 
տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 
սուբվենցիոն ծրագրեր։ Ընդհանուր առմամբ, 2018-2021 թթ. կատարվել է 94,8 
մլրդ դրամի 1862 ծրագիր, որից ընդամենը մոտ 20 մլրդ-ի 185 ծրագիր՝ 
սահմանամերձ բնակավայրերում, ընդ որում, դրանք այս կամ այն չափով 
ներառել են 62  սահմանամերձ բնակավայրեր՝ 150-ից։ 

Թեև սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված սուբվենցիոն 
ծրագրերի կշռային բաղադրիչը ՀՀ պետական բյուջեում յուրաքանչյուր տա-
րի ավելացել է՝ կազմելով վերջինիս 0.03%-ը, 0.13%-ը, 0.14%-ը և 0.27%-ը, հա-
մապատասխանաբար՝ 2018, 2019, 2020 և 2021 թթ.-ին, այնուամենայնիվ, մեր 
կարծիքով, դա բավարար չէ՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որդե-
գրած՝ տարածաշրջանների համաչափ զարգացման ռազմավարությունը։  

Ամփոփելով ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերում կառավարության 
կողմից իրականացվող քաղաքականության վերլուծությունը՝ կարծում ենք, 
որ այդ առումով, հարկ է մշակել այնպիսի հայեցակարգ, որը կներառի ներ-
դրումային, ռազմավարական ծրագրեր, ինստիտուցիոնալ վերափոխումներ՝ 
էական տեղաշարժեր կատարելով սահմանամերձ բնակավայրերի կյանքի 
բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝ անգամ կենցաղային և ժամանցային: Սահ-
մանամերձ բնակավայրերից որոշներն ունեն «հատուկ ռեժիմի» անհրաժեշ-
տություն։ Կան բնակավայրեր, որոնց դեպքում կարելի է քննարկման առար-
կա դարձնել պարզապես ռազմականացված բնակավայրի ստեղծման տար-
բերակը։ Ներկայում Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի, մասնա-
վորապես՝ Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի համար այդ խնդիրը դարձել 
է կենսական և պահանջում է հրատապ լուծում: Կարևոր է դիտարկել նաև 
սահմանամերձ գյուղերի զարգացման՝ թե՛ ներդրումային, թե՛ բարեգործա-
կան հիմնադրամների ձևավորման հնարավորությունը:  

Միաժամանակ, կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է ապահովել ներկայա-
ցուցչականության գաղափարի իրագործումը սահմանամերձ բնակավայ-
րում։ Այլ կերպ ասած՝ պաշտոնական, քաղաքական-հասարակական շրջա-
նակներում պետք է ձևավորել այնպիսի ավանդույթ, որ իշխանության, ընդ-
դիմադիր կուսակցությունների, հասարակական ակտիվ խմբերի ներկայա-
ցուցիչները որոշակի պարբերականությամբ այցելեն այդ բնակավայրեր: Սա 
հնարավորություն կտա զգոն վիճակում պահելու կառավարող շրջանակնե-
րին, կմեծացնի հետաքրքրությունը սահմանամերձ բնակավայրերի նկատ-
մամբ՝ վերաարժևորելով վերջիններիս դերը պետության գոյության ու կա-
յացման հարցում։ Սոցիալական արտոնությունների տրամադրումը պետք է 
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լինի միայն աջակցության սկիզբը, իսկ շարունակությունն ուշացնող ամեն մի 
օրը պետք է դիտել որպես սպառնալիք պետական անվտանգությանը: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող սուբ-
վենցիոն ծրագրերին, ապա վերլուծության արդյունքում եկել ենք այն եզրա-
հանգման, որ դրանք առավելապես կենտրոնանում են ճանապարհաշինա-
րարական աշխատանքների վրա։ Վերջիններս թեև կարող են նպաստել 
բնակավայրում առկա ազատ աշխատուժի իրացման հնարավորությունների 
ընդլայնմանը կարճաժամկետում, այնուամենայնիվ, միջնաժամկետ հեռա-
նկարում դարձյալ բախվում ենք սոցիալ-տնտեսական շղթայական խնդիրնե-
րի։ Ակնհայտ է, որ սահմանամերձ բնակավայրերն ունեն նվազագույն կեն-
սապայմանների ապահովման խնդիր, հետևաբար՝ սուբվենցիոն ծրագրեր 
իրականացնելիս անհրաժեշտ է համակարգված ձևով կիրառել առաջնա-
հերթության և առաջնայնության գաղափարը։ Դա հնարավորություն կտա 
նվազագույն սոցիալական պայմանների ապահովմամբ բնակավայրերում 
պահելու արդեն իսկ նվազող բնակչությանը։ Կոմունալ-կենցաղային, կրթա-
կան, մշակութային նվազագույն պայմանների առկայությունը գերակա պետք 
է դառնա բոլոր սահմանամերձ բնակավայրերում, քանի որ վերջիններս 
պետության ողնաշարն են, իսկ կիսադատարկ բնակավայրերը, ազգային 
անվտանգության տեսանկյունից, դառնում եմ լուրջ սպառնալիք։ 

Սահմանամերձ բնակավայրերում կենսական նշանակության հիմնա-
կան ենթակառուցվածքների ոչ բավարար առկայությունը, բնակչության 
զբաղվածության ցածր մակարդակը և կենցաղային դժվարությունները, ինչ-
պես նաև անվտանգային սպառնալիքը ոչ միայն չեն նպաստում տվյալ բնա-
կավայրերի բնակչության արտաքին համալրմանը, այլև բնական աճի անկ-
ման և արտագաղթի լուրջ պատճառ են դառնում։ Բնակչության թվաքանակի 
խնդիրը հատկապես կրիտիկական է Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ 
բնակավայրերում։ Ուսումնասիրվող բնակավայրերի բնակչության թվաքա-
նակի ծայրահեղ ծանր վիճակի մասին կարելի է պատկերացում կազմել՝ հա-
մեմատելով դա մարզի գյուղական բնակավայրերի միջին ցուցանիշի հետ։ 
Նույնիսկ համայնքի կենտրոն Սոթքում բնակչության թվաքանակը մոտ եր-
կու անգամ պակաս է այդ ցուցանիշից, իսկ մնացած բնակավայրերում կազ-
մում է միջին ցուցանիշի 6,5-25%-ը։ Ինչ վերաբերում է այնպիսի գյուղերին, 
ինչպիսիք են Ազատը, Վ.Շորժան, Ն.Շորժան և Կութը, ապա այստեղ 0-5 
տարեկան երեխաների բացակայությունը կամ չափազանց փոքր թիվը վկա-
յում է այն մասին, որ եթե այս բնակավայրերում բնակչության աճն ապահո-
վելու լուրջ քայլեր չիրականացվեն, ապա մոտ ապագայում դրանք կկանգնեն 
վերացման խնդրի առջև։ ՀՀ մարզերի բնակչության թվաքանակի և դրա 
շարժի վերլուծության համար ներկայում ՀՀ ՎԿ-ն օգտագործում է «առկա 
բնակչություն» և «փաստացի բնակչություն» հասկացությունները, որոնք, 
սակայն, ինչպես պարզ դարձավ հետազոտության արդյունքում, ճիշտ չեն 
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արտացոլում բնակավայրերում մշտական բնակվող բնակչության թվաքա-
նակը։ Առկա բնակչության թվաքանակում ամրագրվում և գրանցվում է յու-
րաքանչյուր տարվա հունվարի դրությամբ բնակավայրում այդ պահին ներ-
կա բնակչությունը, ինչն էական շեղումներ է առաջացնում մշտական բնակ-
վողների փաստացի արձանագրման ժամանակ, պայմանավորված այն հան-
գամանքով, որ հունվարին արտագնա աշխատանքում գտնվող քաղաքա-
ցիները հիմնականում ժամանակավորապես վերադառնում են իրենց բնա-
կավայրեր։ Իսկ մշտապես բնակավայրում ապրող բնակիչների թվաքանակն 
անմիջականորեն պայմանավորում է տվյալ բնակավայրի առկա ներուժն ու 
զարգացման հնարավորությունները, և դրա սխալ հաշվառումը հանգեցնում 
է իրավիճակի ճիշտ գնահատման խեղաթյուրման։ Կարծում ենք՝ առկա 
բնակչության թվաքանակում չպետք է արտացոլված լինեն արտագնա աշ-
խատանքից ամանորյա տոների կապակցությամբ ժամանակավոր վերա-
դարձածները և այն պայմանագրային զինծառայողները, որոնք դիրքերում 
մարտական հերթապահությունից ազատ ժամանակ ֆիզիկապես չեն բնակ-
վում տվյալ բնակավայրում՝ անկախ գրանցված լինելու հանգամանքից։ 
Առաջարկվում է հաշվարկն իրականացնել ոչ թե հաշվետվության կազմման 
պահի դրությամբ, այլ հաշվետու տարվա ընթացքում՝ առնվազն 60 օր տվյալ 
բնակավայրում բնակվող անձանց թվաքանակից ելնելով։ 

Հաշվի առնելով սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության ծերաց-
ման միտումը՝ պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել գյուղական 
բնակավայրերում երիտասարդության ժողովրդագրական վիճակի բարե-
լավման հիմնախնդիրներին՝ դա վերածելով պետական ռազմավարական 
քաղաքականության, որի նպատակը պետք է լինի ոչ միայն գյուղական բնա-
կավայրերից երիտասարդների արտահոսքի նվազեցումը և կանխումը, այլև 
արդեն արտագաղթած երիտասարդության վերադարձի ու վերաինտեգրման 
պայմանների ստեղծումն ու բնական աճի ապահովումը։ Սահմանամերձ 
բնակավայրերի երիտասարդների համար հարկավոր է նպաստավոր պայ-
մաններ ապահովել սեփական ունակությունների բացահայտման, զարգաց-
ման ու իրացման համար։ Վերոնշյալից ելնելով՝ առաջարկվում է նպաստել 
հատկապես երիտասարդ ընտանիքների վերաբնակեցմանը սահմանամերձ 
բնակավայրերում, մասնավորապես՝ նրանց տրամադրել անվճար տուն՝ 
տնամերձ հողատարածքով և, հիմնվելով նրանց մասնագիտական կարողու-
թյունների վրա, ապահովել արժանավայել աշխատանքով տվյալ բնակա-
վայրում։ 

Որպես երիտասարդության կրթական և առողջապահական խնդիրների 
լուծման արդյունավետ քայլ՝ պետք է կարևորել վաղ մանկության զարգաց-
ման ծրագրերը: Այս տեսանկյունից, մանկական տարբեր խմբակների 
(սպորտային, երաժշտական, նկարչության, նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների ընդհանուր զարգացման կենտրոններ և այլն) առկայությունը 
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բնակավայրերում ևս անչափ կարևոր է, քանի որ այդպիսի խմբակներն են 
ապահովում երեխաների տարբեր ընդունակությունների, հմտությունների 
զարգացումը և ազատ ժամանակի արդյունավետ օգտագործումը։ 

Հետազոտությունում ուսումնասիրվել են նաև դիտարկվող սահմանա-
մերձ բնակավայրերում կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների 
առկայությունը և տեխնիկական ու գործառական վիճակը։ Հիմնական 
խնդիրները, որոնք արձանագրվել են, առնչվում են գյուղական բնակավայ-
րերում խմելու և ոռոգման ջրերի համակարգված կառավարման, ինչպես 
նաև միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտային ցանցի բացա-
կայությանը՝ հատկապես Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար և Վարդենիս 
համայնքներում, մանկապարտեզների և բժշկական հաստատությունների 
անբավարար քանակին, թերբեռնված դպրոցներին և, որպես հետևանք, 
ուսուցիչների քանակի անբավարարությանը։  

Այս առումով, առաջարկվում է.  
• Խմելու ջրի մատակարարման խնդրի առաջնային լուծումը «Վեոլիա 

Ջուր» ընկերության ներգրավվումն է այդ բնակավայրերի առկա համակար-
գերի սպասարկման և շահագործման գործընթացներում։ Ո՛չ համայնքները, 
ո՛չ էլ, առավել ևս, բնակչությունը, թե ֆինանսապես, թե մասնագիտական 
տեսանկյունից, ի վիճակի չեն ապահովելու բավարար սպասարկում և շա-
հագործում։ Կառավարությունը պետք է հստակ ռազմավարություն որդեգրի 
և չսահմանափակվի միայն խմելու ջրի համակարգերի կառուցմամբ, այլ 
գտնի եղանակներ՝ շահագրգռելու ջրամատակարար կազմակերպությանը 
ներդրումներ կատարել և իրականացնել խմելու ջրի համակարգերի սպա-
սարկումը, միաժամանակ, ժամանակավորապես որոշակի չափով փոխհա-
տուցելով բնակչության կողմից սպառված ջրաքանակի դիմաց վճարումնե-
րը։ Խնդրի լուծման մեկ այլ եղանակ կարող է լինել խմելու ջրի մատակա-
րարման համակարգերի կառավարումը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ընդհանուր վե-
րահսկողության ներքո գործող որևէ տեղական մասնավոր մասնագիտացած 
ընկերությանը տրամադրելը։ 

• Մանկապարտեզների, դպրոցների, սպորտային և արվեստի մանկա-
կան խմբակների բավարար առկայության անհրաժեշտությունը հիմնա-
վորում ենք այն հանգամանքով, որ դրանք ոչ միայն ապահովում են այդ տա-
րիքային խմբի երեխաների զարգացածության որոշակի մակարդակ, այլև 
հնարավորություն են տալիս խնամող ծնողին երեխայի խնամքից ազատ 
ժամանակն օգտագործելու մասնակի կամ ամբողջական բեռնվածությամբ 
աշխատանքում։ Այս ամենն իր հերթին ոչ ուղղակի, բայց կայուն կերպով ազ-
դում է բնակավայրում բնակչության թվաքանակի պահպանման և աճի, բա-
րեկեցության և զարգացածության մակարդակի բարձրացման վրա։ Աշխա-
տանքում առաջարկվում է, հաշվի առնելով բնակավայրերի աշխարհագրա-
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կան դիրքը և նախադպրոցական ու դպրոցական տարիքի երեխաների քա-
նակը, խմբավորել դպրոցները, իսկ ազատված շենքերը ձևափոխել՝ դարձ-
նելով մանկապարտեզներ, որտեղ կգործեն նաև մշակութային, սպորտային 
և այլ խմբակներ։ 

Հետազոտության շրջանակներում գնահատվել է նաև ուսումնասիրվող 
մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերում տնտեսական գործունեության 
իրականացման վիճակը, վեր են հանվել առկա խնդիրները և ներկայացվել 
համապատասխան առաջարկություններ։ Մասնավորապես՝ տեղի բնակչու-
թյան հիմնական զբաղմունք հանդիսացող գյուղատնտեսության ոլորտում 
արձանագրվել են գրեթե նույն խնդիրները, որոնք այս կամ այն չափով բնո-
րոշ են նաև ՀՀ բոլոր մարզերին։ Դրանք են. 

 ոռոգման ջրի հասանելիությունը և ապահովվածությունը, 
 չմշակվող հողատարածքների առկայությունը, 
 ոչ նպատակային գյուղմթերքի աճեցումը, 
 գյուղացիների հետ մասնագիտական խորհրդատվությունների բացա-

կայությունը, 
 արոտավայրերի որոշ մասի՝ սահմանին մոտ գտնվելու պատճառով 

շահագործման անվտանգության խնդիրները, որպես հետևանք՝ անաս-
նակերի պակասը, 

 մասնագիտացած վերամշակող գործարանների բացակայությունը կամ 
անբավարար առկայությունը, ինչը հանգեցնում է աճեցվող բերքի 
քանակության նվազմանը, 

 բերքի ապահովագրության համակարգի բացակայությունը (ներկայում 
ապահովագրություն է առաջարկվում միայն ցրտահարության կամ 
կարկուտի համար) և այլն։ 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների ոռոգման հա-

մար առաջարկվում է կազմակերպել բնակավայրերի տնամերձ հողատա-
րածքներում կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրում՝ կենտրոնաց-
ված, խոշորացված եղանակով, պետության աջակցությամբ։ Դա, իր հերթին, 
հնարավորություն կտա գետերի ջրերն ուղղելու վարելահողերի ոռոգմանը։ 
Հարկ է նշել, որ միայն տնամերձին բաժին հասնող ջուրը, միևնույն է, չի բա-
վարարելու վարելահողերի լիարժեք ոռոգմանը, ուստի այս առումով կա-
րևորվում են նաև տարածաշրջանում առկա գետային ավազանի արդյունա-
վետ կառավարումը, ոռոգման ցանցի արդիականացումը, անհրաժեշտության 
դեպքում՝ խորքային հորերի հորատումը, ավելցուկային, չօգտագործվող և 
ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների ամբարումը, ջրամբարաշինությունը։ 

Վարելահողերի կանոնավոր ոռոգման դեպքում գյուղացիական տնտե-
սությունները հնարավորություն կունենան քիչ ջուր պահանջող մշակաբույ-
սերի (ցորեն, գարի և անասնակեր) փոխարեն աճեցնելու ավելի եկամտաբեր 
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մշակաբույսեր։ Մասնավորապես՝ դիտարկել և հիմնավորել ենք Գեղարքու-
նիքի սահմանամերձ բնակավայրերում կարտոֆիլի աճեցման հնարավորու-
թյունն ու արդյունավետությունը, միաժամանակ, հաշվի առնելով Սևանա լճի 
էկոհամակարգի անվտանգության ապահովման կարևորությունը, առաջար-
կել այս բնակավայրերում, ավանդական գյուղատնտեսությանը զուգահեռ, 
զարգացնել նաև օրգանական գյուղատնտեսությունը։   

Ինչ վերաբերում է Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերին, 
ապա առաջարկել ենք շեշտը դնել այգիների ստեղծման և բանջարաբոստա-
նային մշակաբույսերի աճեցման վրա, առավել ևս, որ բնակլիմայական պայ-
մանները և տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքը նպաստավոր են։ 
Մասնավորապես՝ կանոնավոր ոռոգում ապահովելու պարագայում Նոյեմ-
բերյանի տարածաշրջանում կարելի է նոր շունչ հաղորդել տեխնիկական 
մշակաբույսերի (ծխախոտ, արևածաղիկ), ինչպես նաև դեղձի, խաղողի, 
պղպեղի, կանաչ լոբու, լոլիկի աճեցմանը։  

Իջևանի տարածաշրջանի և Բերդ համայնքի սահմանամերձ բնակա-
վայրերը, ինչպես երևում է ուսումնասիրությունից, հիմնականում կարողա-
նում են շեշտը դնել առավել եկամտաբեր և տարածաշրջանին բնորոշ գյուղ-
մթերքի աճեցման վրա։ Այս բնակավայրերի համար պետք է մշակել այն-
պիսի ռազմավարություն, որի գործարկման դեպքում կավելանան գյուղ-
մթերքի հումքի՝ տեղում վերամշակման, պատրաստի արտադրանքի տեսքով 
ապրանքների արտահանմանն ուղղված միջոցառումների ծավալների մե-
ծացման հնարավորությունները։ Հետևաբար՝ կառավարությունը պետք է 
նպատակային ու թիրախավորված քաղաքականություն վարի այս համա-
տեքստում։  

Զբոսաշրջությունն այն առանձնահատուկ ոլորտներից է, որի ճիշտ կազ-
մակերպման դեպքում զբոսաշրջային գոտու բոլոր բնակավայրերում հնա-
րավոր է լինում ապահովել բավարար մակարդակի զբաղվածություն, ենթա-
կառուցվածքներ, ներդրումային հետաքրքրվածություն, տնտեսական աճ և 
այլն։ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքը, Իջևանի տա-
րածաշրջանի սահմանամերձ բնակավայրերը, Բերդ խոշորացված համայն-
քը և հատկապես Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար խոշորացված հա-
մայնքը, ունենալով զբոսաշրջային բավարար ներուժ, ՀՀ խոշոր քաղաք-
ներից հեռու գտնվելու և հիմնական մայրուղիներից կտրված լինելու պատ-
ճառով դուրս են մնացել ՀՀ հիմնական զբոսաշրջային քարտեզից և ոլորտի 
մասնավոր ընկերությունների համար հետաքրքրություն չեն ներկայացնում։ 
Հետևաբար՝ կառավարության հիմնական խնդիրներից մեկը պետք է լինի 
մասնավորի մեջ այդ հետաքրքրության առաջացումը։ Որպես լուծում՝ առա-
ջարկում ենք սահմանամերձ բնակավայրերի վարչական որոշ տարածքնե-
րում, միջին և խոշոր ձեռնարկատիրության համար՝ ընդհանրապես և զբո-
սաշրջության համար՝ մասնավորապես, հայտարարել «Հատուկ տնտեսա-
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կան գոտի»՝ այնտեղ իրականացվող տնտեսական գործունեության համար 
սահմանելով որոշակի հարկային արտոնություններ։ Առաջարկում ենք նաև 
այդ գոտիներում տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակեր-
պություններին պարտավորեցնել ստացած շահույթի որոշակի մասնաբաժ-
նով մասնակցել տվյալ տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերի ենթա-
կառուցվածքների ստեղծման, վերանորոգման, արդիականացման ծրագրե-
րին։ Այս միջոցառման արդյունքում կառավարությունը կարող է նշանակալի 
ֆինանսական խնայողություններ կատարել։ «Հատուկ տնտեսական գոտի-
ների» ձևավորումը կխթանի ինչպես օտարերկրյա, այնպես էլ ներքին ներ-
դրումների հոսքերը, կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, բնակչու-
թյան երիտասարդացմանը և բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը 
և, որպես արդյունք, հիմք կհանդիսանա բնակավայրերի կայուն սոցիալ-
տնտեսական զարգացման նախադրյալների ստեղծման համար։ 

Ամփոփելով հետազոտությունը՝ հարկ ենք համարում նշել, որ հայաս-
տանյան ժամանակակից իրականությունում, առավել, քան երբևէ, մեծ կա-
րևորություն է ձեռք բերել սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգային, 
ժողովրդագրական, սոցիալական վիճակի, տնտեսական պայմանների վե-
րաարժևորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը։ Այդ միջոցա-
ռումները չպետք է սահմանափակվեն միայն բնակավայրերին սահմանա-
մերձի կարգավիճակ շնորհելու գործընթացով, այլ պետք է ուղեկցվեն առա-
վել գործնական քայլերով։ Իրավաօրենսդրական դաշտում առկա բացերը 
նույնպես դանդաղեցնում են այս բնակավայրերի խնդիրների լուծումը։ Մեր 
կատարած ուսումնասիրությունները վկայում են, որ սահմանամերձ այս 
բնակավայրերն ունեն բավարար ռեսուրսներ իրենց տնտեսական ներուժն 
արդյունավետ կերպով կիրառելու համար։ Սակայն, կիրառումը կարող է շա-
հավետ լինել միայն տնտեսական գործունեության նվազագույն պահանջ-
ների բավարարմամբ, ինչը հնարավոր չէ ապահովել միայն սահմանամերձ 
բնակավայրերի՝ առանց այն էլ տասնյակ խնդիրների լուծման ուղղությամբ 
բաշխված փոքր բյուջեով։ Ուստի այժմ օրակարգային է պետության ռե-
սուրսների արդյունավետ բաշխումը՝ սուբվենցիոն ծրագրերի նպատակային 
և ընտրանքային իրականացմամբ։ Վերջինս հնարավորություն կտա նվա-
զեցնելու կամ վերացնելու ինչպես միջմարզային, այնպես էլ սահմանամերձ 
և ոչ սահմանամերձ բնակավայրերի միջև առկա սոցիալ-տնտեսական բա-
ցերը։ Նման միջոցառումների իրականացումը ոչ միայն կլուծի մեծ թվով 
բնակավայրերի կայուն զարգացման խնդիրը, այլև կխթանի սահմանամերձ 
գոտիների անվտանգային կառուցակարգերի կատարելագործումը՝ շղթայա-
կան էֆեկտով հանգեցնելով նաև ժողովրդագրական և այլ ցուցանիշների 
բարելավմանը։ 
  



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 91 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Ավետիսյան Ս.Ս., Գրիգորյան Վ.Վ., Թովմասյան Գ.Ռ., Հայաստանի Հանրապե-
տության մարզերի զբոսաշրջային երթուղիները։ Կոլեկտիվ մենագրություն։ Եր.։ 
Հեղ. հրատ., 2021 թ., 305 էջ: 

2. Պողոսյան Ա.Հ., Խաչատրյան Ս.Ժ., Գեղարքունիքի մարզի տարածքային անհա-
մաչափ զարգացման հաղթահարման մի քանի հարցեր, ԵՊՀ գիտական տեղե-
կագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 54(2). 2020 թ., էջ 123-130: 

3. Ցուցուլյան Ս., Սահակյան Ք., Տուրիզմը որպես Բերդի տարածաշրջանի գյուղա-
կան համայնքների զարգացման միջոց, «Այլընտրանք» գիտական հանդես: 

4. http://www.mtad.am/hy/mtad21.5 
5. http://www.natureic.am/Content/announcements/12697/Reservoirs%20vulneability%2

0to%20climate%20change_Tavush-Gegharkuniq_ARM.pdf 
6. https://armstat.am/file/article/f_sec_2_2021_3.pdf 
7. https://armstat.am/file/article/gner_2021_6.pdf , էջ 34 
8. https://armstat.am/file/doc/99481713.pdf  
9. https://blognews.am/arm/news/290699/hamemunq-orn-aveli-tank-e-qan-oskin.html  
10. https://hetq.am/hy/article/120386  
11. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100442  
12. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100817  
13. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1135  
14. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=116219  
15. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118693  
16. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121986  
17. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125584  
18. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130071  
19. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134715  
20. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137225  
21. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137521  
22. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146407  
23. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147248  
24. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150917  
25. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153979  
26. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=35515  
27. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=43520  
28. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=5198  
29. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=5761  
30. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76028  
31. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78604  
32. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85706  
33. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93284  
34. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94968  
35. https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_ra

zvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/oez_turistsko_rekreacionnogo_tipa/  
36. https://www.economy.gov.ru/material/file/d81684a2b470ab010eac0c0149dca363/Otch

http://www.mtad.am/hy/mtad21.5
http://www.natureic.am/Content/announcements/12697/Reservoirs%20vulneability%20to%20climate%20change_Tavush-Gegharkuniq_ARM.pdf
http://www.natureic.am/Content/announcements/12697/Reservoirs%20vulneability%20to%20climate%20change_Tavush-Gegharkuniq_ARM.pdf
https://armstat.am/file/article/f_sec_2_2021_3.pdf
https://armstat.am/file/article/gner_2021_6.pdf
https://armstat.am/file/doc/99481713.pdf
https://blognews.am/arm/news/290699/hamemunq-orn-aveli-tank-e-qan-oskin.html
https://hetq.am/hy/article/120386
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100442
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100817
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1135
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=116219
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118693
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121986
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125584
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130071
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134715
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137225
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137521
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146407
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147248
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150917
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153979
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=35515
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=43520
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=5198
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=5761
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76028
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78604
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85706
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93284
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94968
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/oez_turistsko_rekreacionnogo_tipa/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/oez_turistsko_rekreacionnogo_tipa/
https://www.economy.gov.ru/material/file/d81684a2b470ab010eac0c0149dca363/Otchet_oez_2020.pdf


 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ 55 
 

 92 

et_oez_2020.pdf  
37. https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 37)  
38. https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 38) 
39. https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 48-49) 
40. https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf (էջ 50) 
41. https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf էջ 37 
42. https://www.armstat.am/file/doc/99526823.pdf, էջ 2 
 

https://www.economy.gov.ru/material/file/d81684a2b470ab010eac0c0149dca363/Otchet_oez_2020.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
https://www.armstat.am/file/doc/99526823.pdf


ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 93 

 
 
 
Руководитель исследовательской группы 

ТИГРАН МАРТИРОСЯН  
Доктор экономических наук, профессор  
 

Состав исследовательской группы 
ЕВГЕНИЯ БАЗИНЯН 
Кандидат экономических наук, доцент 
САРГИС АСАТРЯНЦ 
Кандидат экономических наук, доцент 
АЙКАРАМ ДРМЕЯН 
Аспирант кафедры менеджмента АГЭУ 
НАРИНЕ ПЕТРОСЯН 
Магистрант кафедры макроэкономика 
АГЭУ 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ РА (на примере марзов Гегаркуник и Тавуш)  
DOI: 10.52174/978-9939-61-254-6 

 
 
 

Выявление проблем, препятствующих развитию приграничных населенных 
пунктов, оценка осуществляемой государством в этой сфере политики и разработка на 
ее основе доктрин социально-экономического развития были и остаются залогом наи-
более эффективного задействования актуального экономического потенциала любой 
страны. В настоящее время наиболее проблематичным остается пропорциональное 
территориальное развитие наряду со всеми производными от него рисками, среди ко-
торых сокращение населения, падение показателей экономической активности, урба-
низация, эмиграция, старение населения, сокращение ВВП на местах и т.д. 

В контексте пропорционального развития приграничных населенных пунктов 
первичное значение имеет предметная оценка препятствующих этому развитию фак-
торов. В связи с этим в условиях текущего положения дел в Армении как никогда ак-
туальной становится необходимость разработки практических путей социально-эконо-
мического развития и обеспечения их практической имплементации. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении посредством изучения 
приграничных районов марзов Гегаркуник и Тавуш актуальных факторов, препят-
ствующих развитию приграничных общин, а также первоочередных проблем, нали-
чествующих на местах, и выдвижении практических путей решения указанных проб-
лем, оценке политики территориального развития государства, разработке концеп-
туальных подходов в указанной сфере.  

Исходя из логики обозначенных целей, нами определены следующие задачи: 
• Изучение политики, реализуемой государством в приграничных районах 

марзов Гегаркуник и Тавуш, 
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• Реализация проектов (субвенционных программ), направленных на развитие 
инфраструктуры приграничных районов, 

• Выявление актуальных проблем упомянутых областей, наличествующих в 
демографической и экономической сферах, а также в сфере безопасности, 

• Разработка локализованных подходов к решению проблем в упомянутых 
сферах. 

Проведенное исследование показывает, что в упомянутых приграничных райо-
нах ярко проявляются проблемы присущие приграничным зонам – демографические, 
социально-экономические, а также связанные с безопасностью. 

В последнее время упомянутые проблемы приграничных населенных пунктов 
все чаще оказываются в центре внимания армянских ученых и специалистов, занима-
ющихся преимущественно исследованием вопросов, связанных с пропорциональным 
территориальным развитием. Эти исследования, безусловно, эффективны с точки зре-
ния выявления проблем пропорционального территориального развития, однако в них 
отсутствует какое-либо акцентирование именно приграничных общин РА. Кроме того, 
учитывая тот факт, что ряд населенных пунктов Гегаркуникского марза Армении ста-
ли приграничными после войны 2020 г., их исследование в контексте новых сложив-
шихся реалий становится необходимостью. 

Исследования, проведенные в Тавушском марзе РА, также показывают, что для 
приграничных зон последней характерны демографические, социально-экономиче-
ские, а также проблемы безопасности, актуальные и для остальных приграничных 
территорий, однако ввиду того факта, что упомянутые районы Тавуша стали пригра-
ничными около двух десятилетий назад, их положение с точки зрения обеспечения 
безопасности и регулирования наличествующих проблем является относительно бла-
гополучным. 

В ходе исследования, с помощью метода опроса была проведена фактическая 
оценка демографического состояния общин, показателей занятости и состояния инф-
раструктур, посредством же предоставляемых Статистическим комитетом РА, госу-
дарственными и местными органами управления статистических данных осущест-
влен квантитативный и качественный анализ различных программ, осуществляемых в 
общинах  организаций и государственных структур. 

Подытожив результаты проведенных в упомянутых районах исследований, а 
также учитывая озвученные главами общин проблемы, мы выделили следующий 
перечень задач, подлежащих первоочередному решению (и в той или иной степени 
характерных для всех областей РА): 

• наличие и доступность поливной воды; 
• наличие необрабатываемых земельных участков; 
• нецелевое возделывание; 
• отсутствие профессионального консультирования; 
• проблемы, связанные с близким расположением к границе ряда пастбищных 

участков и, как следствие, недостаток необходимого для животноводства 
корма; 

• отсутствие или недостаточное количество профильных перерабатывающих 
заводов, которое приводит к сокращению урожая, связанного с возможностя-
ми принимающих организаций; 
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• отсутствие системы страхования урожая (в настоящее время урожай можно 
застраховать только от заморозков или града). 

Результаты исследования показывают также, что в субвенционных программах, 
осуществляемых государством начиная с 2018 г., приграничным районам не только не 
удеялется достаточного внимания, но и зачастую упомянутые программы не всегда 
направлены на решение первоочередных проблем. Так, в период с 2018 по 2021 год 
было реализовано 1862 программы на общую сумму в 94.8 млрд. драм, из которых 
лишь 185 программ (20 млрд.) были направлены на развитие приграничных районов и 
в той или иной степени затрагивали лишь 62 из 151 приграничного населенного пунк-
та.  

По итогам исследования были предложены способы решения образовательных, 
социальных, экономических, туристических, инфраструктурных проблем и проблем, 
связанных с обеспечением безопасности. 

Результаты исследования показывают, что в условиях текущих армянских реа-
лий, как никогда, становятся актуальными мероприятия, направленные на переоценку 
вышеупомянутых проблем приграничных районов. Эти мероприятия не должны огра-
ничиваться одним лишь присвоением тому или  иному населенному пункту статуса 
приграничного, но и предполагать практическую имплементацию конкретных мер. 
Наше исследование показывает, что приграничные районы располагают достаточны-
ми ресурсами для эффективной реализации своего экономического потенциала. Это, 
однако, возможно только при условии удовлетворения минимально необходимых для 
налаживания экономической деятельности потребностей. Удовлетворение этих пот-
ребностей, однако, зачастую оказывается невозможным по причине скудных бюджет-
ных средств. Следовательно, остро встает вопрос об эффективном распределении го-
сударственных средств посредством целевой и альтернативной реализации субвен-
ционных программ. Это позволит сократить или вовсе искоренить социально-эконо-
мические несоответствия между приграничными или неприграничными районами. 
Подобный подход, в свою очередь, обеспечит возможность решения множества проб-
лем, связанных со стабильным развитием большого количества общин, и по принципу 
цепной реакции приведет также и к улучшению демографических и иных показате-
лей.  

Проведенное исследование может быть полезным как для ученых, занимающих-
ся проблемами рассматриваемой сферы, так и для органов, ответственных за разра-
ботку соответствующей политики. 
  



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ 55 
 

 96 

 
 
 
Head of research team 

TIGRAN MARTIROSYAN  
Doctor of Sciences, Professor 
 

 

Members of research team 
YEVGENYA BAZINYAN  
PhD in Economics, Associate Professor  
SARGIS ASATRYANTS  
PhD in Economics, Associate Professor  
HAYKARAM DRMEYAN 
PhD Student of the Chair of Management, 
ASUE 
NARINE PETROSYAN 
MA  Student of the Chair of Macroeconomic, 
ASUE 
 

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES FOR THE SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF BORDER SETTLEMENTS OF THE RА  
(by the example of Gegharkunik and Tavush marzes)  
DOI: 10.52174/978-9939-61-254-6 
 

Identification of issues impeding the development of border communities, assessment 
of drawbacks of the state policy implemented in this sphere and the development of the 
socio-economic concept based on it have always been and remain the main prerequisite for 
the maximum demonstration of real economic potential of any state. Currently, the uneven 
development of the regions is becoming more and more problematic together with all 
accompanying risks such as population emigration, economic activity decrease, 
urbanization, population ageing and regional GDP decrease.   

In the context of even development of border communities, the factual assessment of 
factors hindering the progress of those communities is of utmost importance.  

Based on this, in the current  Armenian reality the proposal of practical ways of socio-
economic development and ensuring their applicability remain topical  more than ever 
before. 

The main goal of this research is to demonstrate the real challenges of the RA border 
communities of Gegharkunik and Tavush marzes of the Republic of Armenia, to reveal 
primary issues in border communities, to offer applicable problem-solving methods, to 
implement state regional policy assessment based on which regional development concept 
ways will be proposed.  We should also identify the current primary issues of border 
communities, implement assessments of demographic and socio-economic main indicators, 
state regional policy and develop conceptual ways for regional development based on these 
criteria.   

Based on the above-mentioned goals, the following framework of issues for research 
has been identified: 
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• To study the policy implemented by the state in border communities of 
Gegharkunik and Tavush marzes,   

• To implement the structural studies of the programs (subvention programs) 
targeting infrastructure development in border communities,   

• To reveal current issues in demographic, economic and security spheres of border 
communities of Gegharkunik and Tavush marzes,  

• To offer options for localization of the solution to the problems in these spheres.   
As a result of the research carried out, it turns out that in all border communities 

under study, there are problems characteristic of RA border communities, especially in 
demographic, socio-economic and security spheres.  Taking into account the fact that 
Tavush region became a border community more than 2 decades ago, it is in a relatively 
better condition from the point of view of security provision.    

 Recently, Armenian scientists and researchers who deal with the issues of the even 
development of regions  launched the  study of this sphere.  

  These studies are significant  in terms  of identifying regional development issues, 
but they lack particular emphasis on border communities. Moreover, as some communities 
of Gegharkunik have become border communities only after 2020 war, their study has 
become the cornerstone in the new reality.   

As a result of the research of border communities of Tavush region it became clear  
that they have all problems typical to the RA border communities, namely, in 
demographic, socio-economic and security aspects. Given that communities of Tavush 
region became border communities more than 2 decades ago, they are in relatively 
favorable conditions from the point of view of security.  

 During the survey-based research, factual assessment of demographics, employment 
indicators, infrastructures, main economic indicators was carried out.  Based on statistical 
data provided by the Statistical Committee of the Republic of Armenia, state and regional 
bodies, qualitative and quantitative assessment of different programs implemented in the 
community by different organizations and state bodies was carried out.  

As a result of the studies  in the observed communities and the  problems raised by 
community heads, the following framework of primary problems typical to the sphere of 
agriculture of border communities was outlined in this research (they are typical to all 
regions of  the  RA, more or less): 

• Availability and provision of irrigation water,   
• Availability of uncultivated lands, 
• Cultivation of unnecessary agricultural produce,   
• Lack of professional consultations with the villagers,   
• Due to proximity of grasslands to the border, problems of their utilization security 

result in fodder deficit,   
• Lack of specialized processing factories or its insufficiency resulting in decrease of 

cultivated crops while adjusting it to the possibilities of storage organizations,   
• Lack of crop insurance system (currently insurance is done only against freezing 

and hail) etc.  
Results of the research demonstrate that after 2018, the RA government allocates less 

to the subvention programs implemented for border communities, and these programs do 
not always target the solution to the problems of primary significance. In 2018-2021, 
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especially, 1862 programs worth 94.8 billion Armenian Drams were implemented in total, 
where 185 programs worth about 20 billion Armenian Drams targeted border communities, 
namely, these programs included only 62 out of 151 border communities.    

During the research, the following educational, social, economic, tourism, 
infrastructural and security  problems in border communities were identified and solution 
options were proposed.   

As a result of the implemented research it is evident that currently, in Armenia, more 
than ever before, implementation of procedures targeting re-evaluation of security, 
demographic, social, economic conditions of border communities has obtained a greater 
significance.    

Research done by us proves that these border communities have sufficient resources 
to apply their economic potential efficiently. Their application can become profitable by 
means of meeting minimum requirements of economic activities that is impossible to 
provide the solution of dozens of problems by the small budget allocated to border 
communities.  

Therefore, it is essential to allocate state resources efficiently by means of targeting 
and sampling implementation of subvention programs.  

The latter  will enable us to minimize or eliminate existing socio-economic gaps in 
both inter-regional and border and non-border communities. Implementation of such 
procedures will solve not only the problem of sustainable development of many 
communities, but will also encourage the improvement of security mechanisms of border 
zones, thus improving demographic and other indicators as chain effect.  

The research carried out by us can be valuable both for the scientists and researchers 
interested in this sphere and policymakers.  
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