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Ներածություն           

ՀՀ տարածական զարգացման տեսանկյունից ներ-
կայում կուտակվել են համայնքների սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։ Հայաս-
տանի ամենախոշոր համայնքի` Երևան քաղաքի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները 
բազմաշերտ են, և դրանց լուծման անհրաժեշտությունը 
բխում է մեր երկրի տնտեսության զարգացման գերա-
կայություններից, մայրաքաղաքի տնտեսական ու սո-
ցիալական նշանակությունից։ 

Տարածական զարգացման առումով դեռևս առկա են 
մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք դրսևորվում են տա-
րածական ոչ համաչափ զարգացման ձևով։ Դրանք առ-
կա են ինչպես մայրաքաղաքի և մարզերի, այնպես էլ 
տարբեր վարչական շրջանների միջև։ Թեև վերջին 
երկու տասնամյակում ՀՀ-ում տարածական տնտեսա-
կան քաղաքականության իրականացման համար 
ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ, մշակվել և 
կենսագործվում են տարաբնույթ սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ծրագրեր, այդուհանդերձ տարածքային 
զարգացման անհամաչափությունները սկսել են խորա-
նալ, և հիմնականում արտահայտվում են մայրաքա-
ղաքի տնտեսական դերի և նշանակության աճով, ինչի 
արդյունքում էլ ավելի է աճել Երևանի և մարզերի միջև 
կենսամակարդակի ճեղքվածքը։ Երևան քաղաքի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների 
ուսումնասիրությունը և նրա զարգացման գերակայու-
թյունների սահմանումն առանձնակի կարևորվում է 
երկրի տարածական զարգացման հեռանկարի տեսան-
կյունից։  

Տարածական զարգացման քաղաքականությունը՝ 
ընդհանրապես, և քաղաքների զարգացման քաղաքա-
կանությունը՝ մասնավորապես, դարձել են արտասահ-
մանյան և հայրենական տնտեսագիտության հետազո-
տության առարկան։ Հայրենական տնտեսագիտության 
մեջ հետազոտություններ են կատարվել տարածա-
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շրջանների, մարզերի և համայնքների սոցիալ-տնտե-
սական համալիր զարգացման, վարչատարածքային 
բաժանման, տարածքային կառավարման բարելավման 
ուղղություններով։ Այդուհանդերձ, ներկայում ՀՀ տա-
րածական զարգացման բնագավառում և հատկապես 
Երևանի տնտեսությունում առկա են հիմնախնդիրներ, 
որոնք ունեն տեսական-մեթոդական մշակումների ու 
գործնական լուծումների կարիք։ Դրանցից են՝ տարա-
ծական տնտեսական զարգացման ռազմավարության 
մշակումը, համայնքների կողմից իրականացվող հան-
րային ծառայությունների որակի և մատչելիության ա-
պահովումը, տարածական զարգացման ծրագրավորու-
մը, տարածական կառավարման ապակենտրոնացումը, 
ՀՀ մարզերի և Երևանի միջև տնտեսական զարգաց-
ման մակարդակների տարբերությունների նվազեցումը 
և այլն։ 

Այդ հիմնախնդիրների գիտագործնական թույլ մշակ-
վածությունը բացասաբար է անդրադառնում տարածա-
շրջանների սոցիալ-տնտեսական ներդաշնակ զարգաց-
ման, դրանցում սոցիալական հարցերի լուծման և, մաս-
նավորապես, Երևան քաղաքի ռեսուրսային ներուժի 
արդյունավետ օգտագործման, նրա կառավարման բա-
րելավման վրա։ 

Նշված հիմնախնդիրների լուծման օբյեկտիվ անհրա-
ժեշտությունը պայմանավորում է հետազոտության հրա-
տապությունը ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնա-
կան առումով, դրա նպատակը և խնդիրները։ 

Մեր մտադրության իրականացման համար խնդիր է 
դրվել ուսումնասիրելու Երևան քաղաքի և հանրապե-
տության մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ներկա վիճակը, բացահայտել դրա բարելավման հնա-
րավորությունները, անհամաչափ զարգացմանն առնչ-
վող հիմնախնդիրները և մշակել առաջարկություններ 
մայրաքաղաքի և առանձին մարզերի զարգացման 
հնարավոր ուղղությունների վերաբերյալ։ 

Հետազոտության տնտեսական և մեթոդաբանական 
հիմք են տեղական ինքնակառավարման և տարածա-
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կան տնտեսական զարգացման վերաբերյալ հայրենա-
կան ու արտասահմանյան հետազոտողների գիտական 
աշխատությունները, ինչպես նաև միջազգային կազմա-
կերպությունների գիտավերլուծական և մեթոդաբանա-
կան նյութերը։ Հետազոտության մեջ օգտագործվել են 
Երևանի քաղաքապետարանի, ՀՀ տարածքային կա-
ռավարման, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարու-
թյունների, Ազգային վիճակագրական ծառայության, 
մարզպետարանների և համայնքների տվյալները, գոր-
ծող օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը։ 

Ուսումնասիրության ընթացքում կիրառվել են տնտե-
սավիճակագրական, դինամիկ հետազոտության, հաշ-
վեկշռային, գործոնային, գործառութային, կառուցված-
քային և համեմատական վերլուծության մեթոդներ։ Օգ-
տագործվել են նաև միազգային կազմակերպություննե-
րի տարածական քաղաքականության և տեղական ինք-
նակառավարման միջազգային փորձին, ձևավորման և 
զարգացման օրինաչափություններին վերաբերող 
տվյալներ ու ցուցանիշներ։ 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԻՃԱԿԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հետազոտության արդյունքները կարող են օգտագործվել ՀՀ 

տարածքային կառավարման նախարարության, հանրապետական 
մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների, Երևանի քա-
ղաքապետարանի, մարզպետարանների, համայնքապետարաննե-
րի կողմից, ինչպես նաև այլ հետազոտական աշխատանքներում։ 

Երևանը Հայաստանի Հանրապետության խոշորագույն տնտե-
սական, գիտական և մշակութային կենտրոնն է, համարվում է տա-
րածաշրջանային փոխադրումների կարևորագույն տրանսպորտա-
յին և տարանցիկ հանգույց: 2011 թ. մայրաքաղաքի տնտեսության 
հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ տնտեսու-
թյան համապատասխան հատվածների մեջ բավականին մեծ են: 
Այսպես՝ Երևանի արդյունաբերության բաժինը կազմել է ՀՀ ար-
դյունաբերության 42.4%-ը, գյուղատնտեսությանը՝ 0.8, շինարա-
րությանը` 54.7, մանրածախ առևտրինը` 83.8, ծառայությունների-
նը` 86.4%1: Ներկայում հանրապետության տնտեսության առջև ծա-
ռացած և հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների շարքում 
կարևոր տեղ է զբաղեցնում տարածքային զարգացման շարու-
նակական բևեռացումը Երևան քաղաքի և մարզերի միջև: Տարած-
քային զարգացման անհամաչափությունները ՀՀ-ում խորացել են 
հատկապես 2000 թ.` տնտեսական աճին զուգընթաց, որը հիմնա-
կանում արտահայտվել է մայրաքաղաքի տնտեսական դերի աճով՝ 
արդյունքում կենսամակարդակի տարբերությունը Երևանի և մար-
զերի միջև մեծացել է: Այդպիսի տարբերությունները բնորոշ են 
համարյա բոլոր անցումային և զարգացող երկրներին: Հաշվի առ-
նելով այս հանգամանքը, Երևան քաղաքի տնտեսական զարգաց-
ման վիճակի վերլուծությունն իրականացվել է տարածքային զար-
գացման համամասնություններն ու անհամամասնությունները 

                                                            
1 Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÁ Ãí»ñáí, 2012, ¿ç 233:  
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պայմանավորող գործոնների և պատճառահետևանքային կապերի 
բացահայտման տրամաբանությամբ: 

Հետազոտությունում դիտարկվել են Հայաստանում բնակչու-
թյան խտության անհամամասնությունները: Այսպես՝ 2012 թ. հուն-
վարի մեկի դրությամբ Երևանում 1 քառ. կմ-ի վրա 5055 մարդ է 
բնակվում, իսկ մարզերում` միջին հաշվով 83.4 մարդ, այն դեպ-
քում, երբ այդ ցուցանիշը հանրապետական մակարդակով կազմել 
է միջինը 110 մարդ2: Սա լուրջ հիմնախնդիր է, որի ազդեցությունը 
դրսևորվում է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական բնա-
գավառներում՝ հաճախ պատճառ դառնալով սոցիալական լարվա-
ծության սրման: Այս առումով նախ ուսումնասիրվել են ՀՀ և 
Երևան քաղաքի ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող ցու-
ցանիշների փոփոխությունները: Նշվում է, որ ձևավորված ժո-
ղովրդագրական իրավիճակն իր ազդեցությունն է ունեցել աշխա-
տանքի շուկայի վրա, որը բնորոշող հիմնական ցուցանիշները բեր-
ված են աղյուսակ 1-ում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, 
որ մայրաքաղաքի աշխատանքի շուկայում աշխատանքի առաջար-
կը հիմնականում ձևավորվում է տնտեսապես ակտիվ բնակչու-
թյան թվով, որը դիտարկվող ժամանակաշրջանում դրսևորել է 
աճի միտում, սակայն 2011 թ., նախորդ տարվա համեմատությամբ, 
կրճատվել է 1.7%-ով, այն դեպքում, երբ Երևանի աշխատանքային 
ռեսուրսները կրճատվել են 4.4%-ով: Ի դեպ, ինչպես ՀՀ, այնպես էլ 
Երևան քաղաքի աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքում 
արձանագրված փոփոխությունները համամասնական են:  

Աշխատանքի շուկան բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշ է 
գործազրկության մակարդակը, որը և՛ հանրապետության մաս-
շտաբով, և՛ Երևան քաղաքում 2000-2008 թթ. դրսևորել է կայուն 
նվազման միտում. ՀՀ-ում 2000 թ. 11.7%-ից իջել է մինչև 6.2%, իսկ 
Երևանում՝ մինչև 4%, այնուհետև դանդաղ տեմպերով աճել է՝  
2011 թ. հասնելով 5.2%-ի:  

                                                            
2 Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2012, ºñ¨³Ý 2012, ÐÐ ²ìÌ, ¿ç 11: 
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²ÕÛáõë³Ï 1 
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³Ý μÝáñáßáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ (Ñ³½. Ù³ñ¹, ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý)3 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ÐÐ ³ßË³ï³Ý-
ù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñ 

2072.4 2114.9 2171.4 2376.9 2397.6 2389.7 
2286.3 

 
ù.ºñ¨³ÝÇ ³ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ é»-
ëáõñëÝ»ñ 

666.5 678.6 696.8 821.9 835.2 831.4 
794.8 

 

ÐÐ ïÝï»ë³å»ë 
³ÏïÇí μÝ³Ïãáõ-
ÃÛáõÝÁ 

1195.8 1181.3 1184.3 1414.6 1418.8 1463.3 
1440.9 

 

 ù.ºñ¨³ÝÇ ïÝï»-
ë³å»ë ³ÏïÇí 
μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 

324.5 321.6 330.4 456.8 477.4 485.5 477.2 

ÐÐ ïÝï»ë³å»ë áã 
³ÏïÇí μÝ³Ïãáõ-
ÃÛáõÝÁ 

876.6 933.6 987.2 962.3 978.9 926.3 
845.4 

 

ù.ºñ¨³ÝÇ ïÝï»-
ë³å»ë áã ³ÏïÇí 
μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 

342.0 357.0 366.5 365.1 357.8 345.9 317.6 

¼μ³Õí³ÍÝ»ñÇ ÙÇ-
çÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ÃիվÁ 
ÐÐ-áõÙ 

1097.8 1092.4 1101.5 1183.1 1152.8 1185.2 1175.1 

¼μ³Õí³ÍÝ»ñÁ  
ù. ºñ¨³ÝáõÙ 

300.0 301.5 312.8 348.4 335.8 340.2 
333.3 

 
ä³ßïáÝ³å»ë 
·ñ³Ýóí³Í ·áñÍ³-
½áõñÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ 
ï³ñ»Ï³Ý ÃÇíÁ  
ÐÐ-áõÙ 

98.0 88.9 82.8 74.9 81.4 83.3 73.9 

ä³ßïáÝ³å»ë 
·ñ³Ýóí³Í ·áñÍ³-
½áõñÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ ù. 
ºñ¨³ÝáõÙ 

24.5 20.1 17.6 18.0 22.7 28.1 24.9 

ä³ßïáÝ³å»ë 
·ñ³Ýóí³Í ·áñÍ³-
½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÁ ÐÐ-áõÙ 

8.2 7.5 7.0 6.3 7.0 7.0 6.2 

ä³ßïáÝ³å»ë 
·ñ³Ýóí³Í ·áñÍ³-
½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÁ ù.ºñ¨³ÝáõÙ 

7.6 6.2 5.3 4.0 4.8 5.8 5.2 

                                                            
3  Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2005, ºñ¨³Ý 2005, ÐÐ ²ìÌ, ¿ç 23-48, 

Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2009, ºñ¨³Ý 2009, ÐÐ ²ìÌ, ¿ç 49-70, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2012, ºñ¨³Ý 2012, ÐÐ ²ìÌ, ¿ç 48-83: 
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ՀՀ-ում գործազրկության իրական պատկերը բնութագրվում է 
ԱՄԿ մեթոդաբանությամբ հաշվարկված գործազրկության մակար-
դակով, որը մինչև 2008 թ. կրճատվել է հասնելով 16.4%-ի, այնու-
հետև մինչև 2010 թ. աճել է և 2011 թ. 2010 թ. համեմատությամբ 
կրճատվել 0.6%-ային կետով՝ կազմելով 18.4%: Ուշադրության է 
արժանի այն հանգամանքը, որ Երևանում կանանց գործազրկու-
թյան մակարդակը դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում զգա-
լիորեն գերազանցել է տղամարդկանց գործազրկության մակար-
դակը: Հետևապես գործազրկության թվի կառուցվածքում մտահո-
գիչ է գենդերային բաշխվածությունը։ Բանն այն է, որ ուսումնա-
սիրվող ժամանակաշրջանում կանանց գործազրկության մակար-
դակի կրճատման պայմաններում բոլոր տարիներին այն կրկնակի 
գերազանցում է տղամարդկանց գործազրկության մակարդակը: 
Պարզվում է, որ անհամամասնություն կա աշխատանքի առաջար-
կի և պահանջարկի միջև. հետևաբար մեծանում է լարվածությունը 
աշխատանքի շուկայում, որն արտահայտվում է մեկ թափուր աշ-
խատատեղի ծանրաբեռնվածության ցուցանիշով: Այսպես՝ մեկ 
թափուր աշխատատեղի ծանրաբեռնվածությունը 2010 թ. կազմել է 
85 մարդ, իսկ 2011 թ. 60, որը նույնպես բարձր մակարդակ է։  

Աշխատանքի առաջարկի ու պահանջարկի միջև անհամապա-
տասխանությունը հանրապետության և Երևան քաղաքի աշխա-
տանքի շուկաներում հանգեցնում է աշխատանքի տեղավորման և 
գործազրկության տևողության մեծացման ու խրոնիկական գործա-
զրկության աճի։ 

Երևան քաղաքի ժողովրդագրական վիճակի և աշխատանքի 
շուկայի վերլուծությունն ավելի ամբողջական դարձնելու նկատա-
կով ուսումնասիրվել է նաև 2010-2011 թթ. մայրաքաղաքում զբաղ-
վածությունն ըստ տնտեսության ոլորտների և հատվածների և հա-
մեմատվել ՀՀ համապատասխան ցուցանիշների հետ (տե՛ս աղ-
յուսակ 2)։ Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ Երևանում զբաղ-
վածների 3/4-ը զբաղված են ծառայությունների ոլորտից են. սա 
շուրջ կրկնակի մեծ է ՀՀ նույն ցուցանիշից: Տնտեսության պետա-
կան և մասնավոր հատվածների զբաղվածությունը բնութագրվում 
է հետևյալ ցուցանիշներով. 2005-2010 թթ. ոչ պետական հատվա-
ծի աշխատողների թիվը 4-4.5 անգամ գերազանցում է պետական 
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հատվածի աշխատողների թիվը, իսկ Երևանում այդ տարբերու-
թյունը 2-2.5 անգամ է: Հետազոտությունում ընդհանրացվում է, որ 
դիտարկվող ողջ ժամանակաշրջանում առկա է օրինաչափություն, 
ըստ որի՝ պետական և ոչ պետական հատվածների միջին ամսա-
կան աշխատավարձերը դրսևորել են կայուն աճի միտում ինչպես 
հանրապետության մակարդակով, այնպես էլ Երևան քաղաքում, 
սակայն ոչ պետական հատվածի աշխատավարձերը դեռևս հա-
մապատասխանաբար 1.4 և 1.2 անգամ գերազանցում են պետա-
կան հատվածի միջին ամսական աշխատավարձի ցուցանիշը: 

Որոշ բնագավառներում այդ տարբերությունն ավելի մեծ է, ինչը 
հղի է պետական հատվածից մասնավոր հատված աշխատուժի 
հոսքի վտանգով` դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանք-
ներով:  

Աղյուսակ 2 
 ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ 2009-2010ÃÃ. ½μ³Õí³ÍÝ»ñÁ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  

áÉáñïÝ»ñÇ ¨ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ4 
 

2009Ã. 2010Ã. 
ÐÐ  ù. ºñ¨³Ý  ÐÐ  ù. ºñ¨³Ý  
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¼μ³Õí³ÍÝ»ñ 1089.4 100 316.1 100 1104.8 100 319.2 100 
²ñ¹ÛáõÝ³μ»-
ñáõÃÛáõÝ 

115.1 10.6 58.2 18.4 111.8 10.2 52 16.3 

¶ÛáõÕ³ïÝï»-
ëáõÃÛáõÝ 

456.5 45.6 1.1 0.3 500.9 45.3 1.3 0.4 

ÞÇÝ³ñ³ñáõ-
ÃÛáõÝ 

49.5 4.5 19.8 6.3 56.3 5.1 23.5 7.4 

Ì³é³Ûáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ 

428.2 39.3 237.1 75.0 435.2 39.4 242.4 75.9 

ä»ï³Ï³Ý 
Ñ³ïí³Í 

207.7 19.1 98.8 31.3 209.3 18.9 101.3 31.7 

àã å»ï³Ï³Ý 
Ñ³ïí³Í 

881.7 80.9 217.3 68.7 895.5 81.1 217.8 68.3 

                                                            
4Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÁ Ãí»ñáí, 2011, ¿ç 84, 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÁ Ãí»ñáí, 2012, ¿ç 82:  
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Երևան քաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տե-
սակարար կշիռների փոփոխությունները հանրապետության հա-
մապատասխան հատվածների ծավալներում բերված են աղյուսակ 
3-ում: Եթե մինչև տնտեսական ճգնաժամը Երևանի բաժինը միջին 
հաշվով կազմում էր հանրապետության միջին մակարդակի 59%-ը, 
ապա 2009 թ. արդեն` 80%-ը: Ճիշտ է 2010-2011 թթ. այդ ցուցանի-
շը շինարարության ծավալների կրճատմամբ բավականին նվազեց` 
կազմելով 65-70%, սակայն դարձյալ մնաց նկատելիորեն բարձր: 
Իրավիճակի պատճառները շինարարության ճյուղի ծավալների, 
ինչպես նաև առևտրի և ծառայությունների կենտրոնացումն են 
Երևան քաղաքում: Հարկ է նշել, որ Երևանը հանրապետության 
խոշորագույն արդյունաբերական կենտրոնն է: 

Հետազոտությունում ընդգծվում է, որ 2006 թ. հետո Հայաստա-
նի արդյունաբերությունն աճել է ավելի մեծ չափով, քան Երևանի-
նը: Այդ մասին է վկայում այն փաստը, որ եթե 2006 թ. Երևանում 
արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի բաժինը կազմել է 
ՀՀ-ում թողարկված արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր 
ծավալի 44.5%-ը, ապա 2011 թ.` 42.4: Դա բացատրվում է այն հան-
գամանքով, որ վերջին տարիներին Սյունիքի մարզում հանքար-
դյունաբերության ծավալները մեծացել են: 

 

²ÕÛáõë³Ï 3 
ºñ¨³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ 

ÏßÇéÝ»ñÁ ÐÐ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ  
2005-2011 ÃÃ. %5 

 

î³ñÇÝ»ñÁ 
òáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 

2005 2009 2010 2011 
²ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝ 47.2 49.0 45.3 42.4 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 81.5 87.6 68.5 53.1 
Ø³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ 86.3 84.5 81.7 83.8 
Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 86.3 90.9 86.6 86.4 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
·áñÍ³ñÏáõÙ 

86 89.0 84.0 70.9 

Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í 
μÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñ 

74.3 84.0 84.0 85.4 

                                                            
5  îíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ýª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí, 

2002-2006 ÃÃ.,¿ç 192, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³-
ùÁ Ãí»ñáí 2012, ¿ç 233 íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇ-
Ù³Ý íñ³: 
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Արդյունաբերական արտադրանքի տեսակարար կշիռները 
հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի մեջ ավե-
լացրել են նաև Լոռու, Արարատի, Շիրակի և Արագածոտնի մար-
զերը: Հարկ է նշել նաև, որ 2011 թ. 2009 թ. համեմատությամբ 
Երևան քաղաքում արտադրված արդյունաբերական արտադրան-
քի ծավալն ավելացել է 40%-ով, իսկ ՀՀ-ում` 49:  

Հետազոտությունում ընդգծվում է, որ և՛ հանրապետության մա-
կարդակով, և՛ Երևան քաղաքում մեկ շնչի հաշվով արդյունաբերա-
կան արտադրանքը 2006-2011թթ. էապես փոխվել է (տե՛ս աղ-
յուսակ 4):  

²ÕÛáõë³Ï 4  
²ñ¹ÛáõÝ³μ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÁ Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ÐÐ 

Ù³ñ½»ñáõÙ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ, Ñ³½. ¹ñ³Ù6 

 

Ø³ñ½»ñÁ 2011 2006 
2011 Ã. 2006 Ã. 

համեմատությամբ 
ÐÐ 292.0 200.3 1.45 
ù. ºñ¨³Ý 363.4 260.5 1.40 
²ñ³·³ÍáïÝ 143.3 52.3 2.74 
²ñ³ñ³ï 247.8 196.9 1.26 
²ñÙ³íÇñ 138.6 103.5 1.34 
¶»Õ³ñùáõÝÇù 66.9 49.3 1.36 
ÈáéÇ 245.4 162.3 1.51 
Îáï³Ûù 373.7 237.7 1.57 
ÞÇñ³Ï 141.0 47.6 2.96 
êÛáõÝÇù 1122.4 792.8 1.42 
ì³Ûáó ձáñ 131.6 92.5 1.42 

î³íáõß 44.1 31.3 1.41 
 

Միաժամանակ ընդգծվում է, որ մեկ շնչին ընկնող արդյունա-
բերական արտադրանքը ՀՀ մակարդակով ավելացել է առավել 
մեծ չափով (1.45 անգամ), քան Երևանում (1.4 անգամ): Երևանի 
ցուցանիշը զիջում է միջին մարզային մակարդակին և կազմում է 
դրա գրեթե 85%-ը: Այդ փոփոխությունները համարվում են դրա-
կան, նկատի ունենալով, որ հանրապետությունում առաջնահերթ 
խնդիր է մարզերի զարգացման մակարդակների համահարթումը: 

                                                            
6  Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2007, ºñ¨³Ý, 2007,ÐÐ ²ìÌ, ¿ç 251, 

Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2012, ºñ¨³Ý, 2012, ÐÐ ²ìÌ, ¿ç 33-35, 
¿ç 270: 
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Հետազոտության մեջ շեշտադրվում է, որ արդյունաբերական 
արտադրանքի կառուցվածքը և՛ ՀՀ մասշտաբով, և՛ Երևանում ըստ 
արտադրության բաժինների առանձնապես մեծ փոփոխություններ 
չի կրել: Երևանում մշակող արդյունաբերության բաժինը միշտ էլ 
բարձր է եղել` միջինը մոտ 84%, իսկ էլեկտրաէներգիայի, գազի, 
ջրի արտադրության և բաշխման բաժինը` մոտ 14: 

Մայրաքաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում մեծ 
է նաև կապիտալ շինարարության դերը: Բավական է նշել, որ  
2011 թ. Երևան քաղաքին բաժին էր ընկնում ՀՀ հիմնական միջոց-
ների գործարկման, մոնտաժային աշխատանքների և շահագործ-
ման հանձնված բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսի գերա-
կշռող մասը:  

Այդ ցուցանիշները կազմում են հանրապետության համանուն 
ցուցանիշների համապատասխանաբար 70.9, 54.7 և 85.4%-ը:  

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում էական փոփոխություններ է 
կրել շահագործման հանձնված շենքերի՝ ըստ ֆինանսավորման 
աղբյուրների կառուցվածքը (տե՛ս գծապատկեր 1): 

Վերլուծությունից պարզվում է, որ 2005-2011 թթ. կտրուկ աճել 
են կազմակերպությունների միջոցներով գործարկված բնակելի 
տարածքները, իսկ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին գոր-
ծարկված բնակելի տարածքները կրճատվել են: Այս երևույթը մեկ 
անգամ ևս փաստում է ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-
տևանքների, մասնավորապես՝ բնակչության եկամուտների 
կտրուկ նվազման և հոռետեսական սպասումների մասին:  

Առանձնահատուկ վերաբերմունք է ցուցաբերվել բնակարանա-
յին ֆոնդի զարգացմանը և մեկ շնչին ընկնող բնակտարածության 
փոփոխությանը: ՀՀ-ում բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մա-
կերեսը 2006 թ. համեմատությամբ ավելացել է 21.6, իսկ 2009 թ. 
համեմատությամբ` 7%-ով: Իսկ Երևանում 2011 թ. նույն ցուցանիշը 
2006 թ. և 2009 թ. համեմատությամբ աճել է համապատասխանա-
բար` 12.5 և 6%-ով: Ընդ որում 2011 թ. Հայաստանում մեկ բնակչի 
ապահովվածությունը ընդհանուր բնակելի մակերեսով 2006 թ. 
համեմատ ավելացել է գրեթե 20, իսկ Երևան քաղաքում ընդա-
մենը 10.6 %-ով:  
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1.  ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ß³Ñ³·áñÍí³Í ß»Ýù»ñÇ 
Ï³éáõóí³ÍùÁ Áëï ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
³ÕμÛáõñÝ»ñÇ 2006-2011 ÃÃ. 

 
Հետազոտությամբ փաստվում է, որ Երևան քաղաքի սոցիալ-

տնտեսական վիճակը բնութագրվում է նաև կոմունալ տնտեսու-
թյան զարգացման այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են գազի-
ֆիկացումն ու գազամատակարարումը, ջեռուցումն ու ոռոգման 
ցանցի երկարությունը: Ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ այդ 
բնագավառում, նաև՝ հանրապետության մասշտաբով էական 
հաջողություններ կան: Սակայն քննարկվող ոլորտի զարգացման 
վիճակի գնահատումը և ցուցանիշները թույլ են տալիս պնդելու, որ 
Երևանում դեռևս առկա են կոմունալ ոլորտին առընչվող հիմնա-
խնդիրներ: 

Հետազոտությունում Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
բնութագրվել է նաև քաղաքաշինության բնագավառում իրակա-
նացվող ծրագրերով և դրանց վիճակով:  

Երևան քաղաքում բնակչության սպասարկման բարելավման 
գործընթացն էապես կախված է մանրածախ ապրանքաշրջանա-
ռության ծավալի, մանրածախ առևտրի օբյեկտների թվի և մեկ 
շնչին ընկնող առևտրաշրջանառության քանակի ավելացումից: 
Այդ ցուցանիշների բարելավմանը զուգընթաց զգալի աճ են ապա-
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հովել նաև ծառայությունները, որոնց ծավալը 2011 թ. կազմել է ՀՀ-
ում մատուցված ծառայությունների գրեթե 86.2%-ը:  

Հետազոտությունում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված 
Երևանի սոցիալական հատվածի վերլուծությանը, որը հնարավո-
րություն է տվել նախաճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամա-
նակահատվածներում բնակչության կենսամակարդակի փոփոխու-
թյուններով բացահայտել բացթողումներն այդ ոլորտում, նախա-
նշել առկա հիմնախնդիրները և առաջարկել դրանք լուծելու միջո-
ցառումների համալիր: Պարզվել է, որ և' անվանական, և' իրական 
աշխատավարձերը 2011 թ. Երևանում ավելի բարձր են, քան  
ՀՀ-ում: 

 Բնակչության սոցիալական վիճակը բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշներից է աղքատության մակարդակը: Այն և՛ Երևանում, և՛ 
հանրապետության մակարդակով 2006 թ. բավականին ցածր է 
եղել՝ համապատասխանաբար կազմելով 26.7 և 26.5%: Սակայն 
2011 թ. կազմել է 27.1 և 35.8%: Դրան համապատասխան՝ մեկ շնչի 
հաշվով սպառողական ծախսերը Երևանում ավելի արագ են աճել, 
քան հանրապետությունում: Բնականաբար, որքան տնային տնտե-
սությունը տնտեսապես անապահով է, այնքան սպառողական 
ծախսերի ավելի մեծ բաժին է հատկացնում սննդամթերքի ձեռք 
բերմանը: Այսպես՝ 2011 թ. սննդամթերքի վրա կատարված ծախ-
սերը սպառողական ծախսերի մեջ Երևանում կազմել են 45%, հան-
րապետությունում 53%, իսկ 2009 թ. համապատասխանաբար` 46 
և 52%:  

Կարևոր ցուցանիշ է նաև տնային տնտեսություններում մեկ 
շնչի հաշվով սպառված սննդամթերքի էներգետիկան:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 2009 թ. Երևանում 
բնակչության ավելի քան 72.3%-ը, իսկ ՀՀ-ում` 52.7%-ը նորմայից 
(2100 կկալ/օր) պակաս էներգետիկայով սննդամթերք է սպառել: 
Նշված ցուցանիշը 2011 թ. Երևանում բավականին բարելավվել է` 
24.5%, իսկ հանրապետությունում շարունակում է բարձրանալ` 
55.5%: 2011թ. բնակչության այն մասը, որի սննդակարգի 70%-ից 
ավելին բաժին է ընկնում հացամթերքին և կարտոֆիլին, ՀՀ-ում 
կազմել է 24.5%, իսկ Երևանում` 19.4: Ուսումնասիրությունները 
ցույց են տալիս, որ չնայած տնտեսական զարգացման դրական 
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միտումներին՝ աղքատության մակարդակը և՛ Երևանում, և՛ հան-
րապետությունում 2006-2011 թթ. շարունակ բարձրացել է: 2010 թ. 
ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը կազմել է 35.8%, շատ աղ-
քատները 3%-են, իսկ Երևանում՝ համապատասխանաբար 27.1 և 
2.2: 2008-2011 թթ. աղքատների սպառման մակարդակը Երևա-
նում նվազել է ավելի բարձր տեմպերով, քան ընդհանուր սպա-
ռումը: 

 Բնակչության կենսամակարդակը բնութագրվում է նաև կենսա-
թոշակառուների և նպաստառուների թվով և թոշակի ու նպաստի 
չափով: Այսպես` Հայաստանի կենսաթոշակառուների ընդհանուր 
թվի մեջ Երևանի տեսակարար կշիռը 2006 թ. կազմել է 33.8%, 
2011 թ. 34.6: 1000 բնակչի հաշվով կենսաթոշակառուների թիվը 
Երևանում նվազել է մոտ 3%-ով: 2005-2011 թթ. և՛ Հայաստանում 
ընդհանուր առմամբ, և՛ Երևանում նպաստների թիվը նվազել է: 
Երևան քաղաքում ՀՀ միջին ցուցանիշից բարձր է նաև կենսաթո-
շակի միջին չափը, որը 2011 թ. կազմել է 29290 դրամ:  

Հետազոտությունում ընդգծվում է, որ զգալի դրական տեղա-
շարժեր են կատարվել Երևանի առողջապահության ոլորտի ցու-
ցանիշների շարժընթացում, որ նույնպես բնութագրում են կենսա-
մակարդակի դրական փոփոխությունները: Այսպես՝ ուսումնասիր-
վող ժամանակահատվածում նկատելիորեն ավելացել են Երևան 
քաղաքի առողջապահության բուժաշխատողների թիվը, առողջա-
պահական ծառայությունների ծավալը, հիվանդանոցային մահճա-
կալների քանակը, ընդլայնվել՝ առողջապահական հիմնարկների 
ցանցը: Հարկ է նշել, որ 10000 բնակչի հաշվով առողջապահու-
թյան ոլորտի բոլոր հիմնական ցուցանիշներով մայրաքաղաքը 
շուրջ 1.5-2 անգամ գերազանցում է հանրապետական ցուցանիշնե-
րը` բացառությամբ 10000 բնակչին ընկնող ամբուլատոր-պոլիկլի-
նիկական հիմնարկների թվի:  

Հանգամանորեն ուսումնասիրվել են կրթության, մշակույթի և 
արվեստի բնագավառների զարգացումներն ու տեղաշարժերը՝ 
ընդգծելով, որ դրական փոփոխություններ են կատարվել Երևան 
քաղաքի նախադպրոցական, նախնական մասնագիտական, մի-
ջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, հան-
րակրթական, երաժշտական արվեստի ու գեղարվեստի դպրոցնե-
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րում և բուհերում: Վերլուծությունը կատարվել է ըստ առանձին 
բնագավառների, և արվել են համապատասխան եզրահանգում-
ներ։ Ընդգծվում է, որ տնտեսական աճի միջին տեմպը Երևան քա-
ղաքում զգալիորեն բարձր է եղել, քան ՀՀ-ում ընդհանրապես: 
Այդպիսի զարգացումների անմիջական արդյունք է Երևանի և 
մարզերի կենսամակարդակների աստիճանաբար աճող ճեղքված-
քը, որը տարածական զարգացման առկա միտումների շարունա-
կության դեպքում ավելի կխորանա: Տնտեսական զարգացման 
նման անհամաչափությունները խորացել են հատկապես տնտե-
սական աճի արագացման զուգընթաց: Հետազոտությունում ընդ-
գծվում է, որ թեև մայրաքաղաքի և երկրի մյուս տարածաշրջան-
ների միջև կենսամակարդակների տարբերության շարունակական 
աճը բնորոշ է համարյա բոլոր անցումային և զարգացող երկրնե-
րին, այնուամենայնիվ ՀՀ-ում այդ տարբերությունը ներկայում 
ամենաբարձրերից է, ինչը վտանգավոր է հատկապես հանրապե-
տության տնտեսական անվտանգության ապահովման տեսանկյու-
նից: Ուստի կարևորվում է տնտեսական զարգացման վրա գործոն-
ների ազդեցության չափի գնահատումը:  

Երևանի տնտեսական միջավայրի վրա ազդում են մի շարք 
մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, որոնցից կարևորվել են գնաճը, 
տրանսֆերտների, տնային տնտեսությունների, ֆինանսների, 
տրվող վարկերի ծավալները և փոխարժեքը: Երևանը բոլոր առում-
ներով վերածվում է խոշոր քաղաքի` մեգապոլիսի: Այդ պատճառով 
նրա խոշորացումը դիտվում է երկու տեսանկյունից՝ դրական և 
բացասական:  

Որպես դրական երևույթ՝ Երևանը շրջակա միջավայրի և մարդ-
կանց համար նոր հնարավորությունների միջավայր է, մտավոր 
գործունեության, առևտրի, մշակույթի, արտադրողական աշխա-
տանքի, սոցիալական զարգացման կենտրոն:  

Որպես բացասական երևույթ՝ Երևանում կուտակվել են մի շարք 
հիմնախնդիրներ. գերբեռնվածություն, հիմնարար ծառայություննե-
րի ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայություն, 
ենթակառուցվածքի ձևախեղում, բնակարանային անբավարարու-
թյուն, տրանսպորտային կոլապս, բնապահպանական կնճիռներ, 
քաղաքի առանձին շրջանների անհամաչափ զարգացում: Սրանք 
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դեռ բոլորը չեն. եթե քաղաքի բնակչության թվի աճը շարունակի 
գերազանցել քաղաքային ենթակառուցվածքի զարգացման 
տեմպերը, ապա կառաջանան նոր բարդություններ: 

Հետազոտությունում Երևան քաղաքի զարգացման հիմնա-
խնդիրները դիտարկվել են երեք տեսանկյունից. 

 Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի տնտեսական զարգացման 
անհամաչափության խորացում, 

 Երևան քաղաքի ենթակառուցվածքների զարգացման հիմ-
նախնդիրներ,  

 Երևան քաղաքի առանձին վարչական շրջանների անհա-
մաչափ զարգացման հիմնախնդիրներ: 

Երևանի և հանրապետության մարզերի տնտեսական զարգաց-
ման անհամաչափության խորացման բացասական հետևանքներ 
են սոցիալական հիմնախնդիրների արագացումը և բնակչության 
կենսամակարդակների էական տարբերությունները, ուստի հետա-
զոտության մեջ ընդգծվում է, որ տնտեսական զարգացման անհա-
մաչափությունների չվերահսկվող աճը վտանգավոր է երկրի հե-
տագա կայուն զարգացման համար:  

Ժամանակակից աշխարհի բոլոր խոշոր քաղաքներին բնորոշ 
տրանսպորտային խնդիրներն առկա են նաև Հայաստանի մայ-
րաքաղաքում: Երևանի տնտեսական և սոցիալական դերի շարու-
նակական աճով պայմանավորված՝ մայրաքաղաքում են կենտրո-
նացվում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, պետական 
կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գրասենյակ-
ներն ու նստավայրերը, իրական հատվածի ձեռնարկությունների և 
սպասարկման օբյեկտների մեծ մասը, ինչի արդյունքում տրանս-
պորտային միջոցների քանակն ու հոսքերը ավելանում են՝ առա-
ջացնելով ճանապարհային խցանումներ և այլ խնդիրներ: Այս բո-
լորի հետևանքով բնակչության շարժը դեպի Երևան և Երևանի 
ներսում գնալով մեծանում է, որ բարդացնում է երթևեկության 
կարգավորումը: Մայրաքաղաքի քաղաքային տրանսպորտի ոլոր-
տի հիմնախնդիրներն են՝ քաղաքային ուղևորատար տրանսպոր-
տի ոչ օպտիմալ, ներքաղաքային վերգետնյա երթուղային ցանցի և 
Երևանի վարչական տարածք մուտք գործող միջմարզային երթու-



 
 

19

ղիների ոչ արդյունավետ կառուցվածքները, անկանոն կայանատե-
ղերի առկայությունը և այլն:  

Երևան քաղաքում պատշաճորեն կարգավորված չեն ջրամա-
տակարարման և ջրահեռացման, ինչպես նաև սանիտարական 
մաքրման ու աղբահանության կազմակերպման հարցերը: 2012 թ. 
սանմաքրման ենթակա ընդհանուր մակերեսը կազմել է գրեթե 
13000 հազ.քառ.մ: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ այդ տարածքի մոտ 40-45%-ը ֆինանսների սղության 
պատճառով չի մաքրվել7:  

Սանիտարական մաքրման բնագավառում առկա հիմնախնդիր-
ներն են. Երևանի վարչական շրջաններում խիստ տարբեր մա-
կարդակներով ծառայությունների մատուցումը, շահագործվող հա-
տուկ տեխնիկայի մաշվածությունը, անբավարար քանակը, անհա-
մապատասխանությունը եվրոպական չափանիշներին, աղբահա-
նության վճարների հավաքագրման անկատար համակարգը և 
ցածր մակարդակը:  

Երևանում լուրջ հիմնախնդիրներ կան նաև բազմաբնակարան 
շենքերի կառավարման և վերելակային տնտեսության բնագավառ-
ներում: Այդ շենքերի տեխնիկական վիճակն անբավարար է, 
դրանց՝ կառավարման մարմինները չեն իրականացնում օրենքով 
իրենց վերապահված լիազորությունները, չկա կառավարման հա-
յեցակարգ, չի կայանում մրցակցային իրավիճակ:  

Քննարկելով Երևան քաղաքի բնապահպանական հիմնա-
խնդիրները՝ ընդգծվում է, որ Երևանը էկոլոգիապես ծանրա-
բեռնված բնակավայր է, որտեղ անբարենպաստ կլիմայական պայ-
մանները, ծավալվող շինարարությունը, տրանսպորտային միջոց-
ների ավելացումն իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում 
շրջակա միջավայրի վրա: Հիմնախնդիրներից ամենամտահոգիչը 
թերևս անբավարար կանաչ տարածքներն են, ինչի հետևանքով 
իջել է օդի խոնավությունը: 

 Այժմ վերլուծենք սոցիալ-տնտեսական զարգացման վիճակը 
ՀՀ մարզերում։  

 
 

                                                            
7 www.yerevan.am/edfiles/files/avagani/2012.12.2011/cragir 
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1. ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Արարատի մարզն իր մեջ ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի 

և Մասիսի տարածաշրջանները` 97 համայնքներով` (4 քաղաքային 
և 93 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 281.7 հազ. բնակչություն, 
որից 83.1 հազարը քաղաքաբնակներ են (29.5%), 198.6 հազարը` 
գյուղաբնակներ (70.5%)8։ 

Մարզում 2012 թ. ընթացքում թողարկվել է 104.463.5 մլն դրամի 
(ընթացիկ գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որը կազմել 
է ՀՀ-ում արտադրված արտադրանքի 9.3%-ը (2011 թ. համեմատու-
թյամբ մարզում ավելի է արտադրվել 26.2680 մլն դրամի արտադ-
րանք)։ Վերջին հինգ տարիներին այստեղ արտադրված արդյու-
նաբերական արտադրանքը կազմել է հանրապետությունում ար-
տադրված արդյունաբերական արտադրանքի 7.9-9.3%-ը։ 

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները համադրելի գնե-
րով համեմատելիս արձանագրվել է աճ` 21.986.4 մլն դրամի չա-
փով։ Աճ է գրանցվել մշակող արդյունաբերության (շուրջ 20.034.8 
մլն դրամ), էլեկտրաէներգիայի արտադրության (շուրջ 1.967.5 մլն 
դրամ), ջրամատակարարման (շուրջ 58.7 մլն դրամ) ոլորոտներում, 
սակայն նվազում է ամրագրվել հանքագործական արդյունաբերու-
թյան ոլորտում` շուրջ 74.6 մլն դրամ։ 

Բոլոր աղբյուրներով մարզում 2012 թ. իրականացվել է 9.112.8 
մլն դրամի (ընթացիկ գներով) կապիտալ ներդրում, որը նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ պակասել 
է շուրջ 11.653.6 մլն դրամով և կազմել հանրապետությունում տար-
վա ընթացքում իրականացված կապիտալ ներդրումների 1.9%-ը։  

Զգալի աշխատանք է կատարվել տրանսպորտի ենթակառուց-
վածքների ոլորտում։ Մարզի միջպետական, հանրապետական, 
մարզային (տեղական) և համայնքային նշանակության ավտոճա-
նապարհներին ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2 մլրդ 374.286 
մլն դրամի նորոգման, պահպանման և շահագործման աշխա-
տանքներ, որից` ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով՝ 1 մլրդ 
                                                            
8 Աղբյուրը՝ Արարատի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր, 2012 թ. 
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269.962 մլն դրամի, Համաշխարհային բանկի միջոցներով՝ 820.0 
մլն դրամի, համայնքային բյուջեների միջոցներով՝ 284.3 մլն դրամի։ 

Մարզի համեմատաբար խիտ բնակեցված քաղաքային հա-
մայնքներում բնակչությունը հնարավորություն ունի բավարար 
որակով ընդունելու 8-12 հեռուստածրագիր, իսկ որոշ գյուղական 
բնակավայրերում` 1-6։ 

2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 124.0 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության արտադրանքի ծավալի 14.8%ն է. դա նախորդ` 
2011 թ. համապատասխան ցուցանիշից պակաս է 15.4 մլրդ դրա-
մով։ 

2012 թ. մարզում պտղի և հատապտղի բերքատու տարածու-
թյունը կազմել է 6.543 հա, որը նախորդ տարվա համեմատու-
թյամբ ավելի է 121 հա-ով։ Ընդհանուր ցանքը կազմել է 21.150 հա` 
նախորդ տարվա 21.197 հա-ի դիմաց։ Հացահատիկային մշակա-
բույսերի ցանքատարածությունները աճել են շուրջ 433 հա-ով, 
կարտոֆիլի ցանքատարածությունները` շուրջ 94 հա-ով, բանջա-
րեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները պակասել 
են շուրջ 420 հա-ով, բոստոնային մշակաբույսերի ցանքատարա-
ծությունները` 102 հա-ով։ 

Արձանագրվել է կարտոֆիլի, բանջարեղենի, խաղողի, պտղի և 
հատապտղի բերքի աճ, իսկ նվազել է հացահատիկի և հատի-
կաընդեղենի բերքը։ 

 
²ÕÛáõë³Ï 5 

2012 Ã.²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý μáÉáñ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ μ»ñùÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2011 Ã.  

 

òáõó³ÝÇßÁ 2011 Ã. 
Ñ³½.ï 

2012 Ã. 
Ñ³½.ï 

2012 Ã. 2011 Ã. 
համեմատությամբ + - 

²ñï³¹ñí»É ¿ 
Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ ¨ 
Ñ³ïÇÏ³ÁÝ¹»Õ»Ý 

20.2 19.7 - 0.5 

Î³ñïáýÇÉ 24.5 27.5 + 3.0 
´³Ýç³ñ»Õ»Ý 279.9 289.1 + 9.2 
´áëï³Ý³ÛÇÝ 
Ùß³Ï³μáõÛë»ñ 

58.4 64.5 + 6.1 

äïáõÕ, 
Ñ³ï³åïáõÕ 

75.7 86.5 + 10.8 

Ê³ÕáÕ 94.7 1003 + 5.6 
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Պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ Կա-
ռավարությունը 2012 թ. մարզի հողօգտագործողներին մատչելի 
գներով հատկացրել է 4278.0 տ ազոտական պարարտանյութ, 
1303871 լ դիզելային վառելանյութ, որոնք ամբողջությամբ բաշխվել 
են համայնքներին։ 

Մարզում պետական պատվերով կենդանիների հիվանդություն-
ների դեմ իրականացվել են կանխարգելիչ հակահամաճարակային 
միջոցառումներ, ձեռք է բերվել շուրջ 22.9 մլն դրամի պատվաս-
տանյութ։ 

Արարատի մարզն իր բնատնտեսական ներուժով հանրապե-
տությունում առաջատար դիրք է գրավում, հատկապես՝ ձկնաբու-
ծության զարգացմամբ։ Ձկնաբուծության նպատակով օգտագործ-
վող ջրային մակերեսը 4088 հա է։ Մարզում գործում է 145 ձկնա-
բուծական տնտեսություն։ Հանրապետությունում տարեկան ար-
տադրվող 5400 տ ապրանքային ձկան գրեթե 46%-ը կամ 2500-
2600 տ-ն բաժին է ընկնում միայն ՀՀ Արարատի մարզին։ Հատ-
կանշական է, որ հանրապետությունում թառափազգի, ծիածանա-
փայլ իշխանի և կարմրախայտի աճեցմամբ մասնագիտացված 
ամենախոշոր ձկնաբուծարանները Արարատի մարզում են։  

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը։ Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 6.7%-ը, ոչխարների և այծերի` 
գրեթե 12.1%-ը։ 

2012թ. իրացվել է շուրջ 2.2 հազ. տ միս (կենդանի զանգվածով), 
1.4 հազ. տ կաթ և 2.2 մլն ձու։ 01.01.2013 թ. դրությամբ մարզում 
առկա են 1262 տրակտոր, 35 հացահատիկահավաք կոմբայն, 18 
կերահավաք կոմբայն։ Գյուղատնտեսական տեխնիկան հիմնակա-
նում մաշված է, հիմնախնդիր է այն նորով փոխարինումը և առկա 
հավաքակազմի արդիականացումը։ Սկսած 1997 թ.-ից մինչև 
2008թ. արտերկրի դրամաշնորհների հաշվին մարզ է ներկվել 8 
տրակտոր։ 

Արարատի մարզում զգալի առաջընթաց է ապրել կրթությունը։ 
Այստեղ գործում են 112 հանրակրթական, այդ թվում՝ 5 ավագ 
դպրոցներ։ Մարզի հանրակրթական դպրոցներում 2012-2013 ու-
սումնական տարում 32779 աշակերտներով կոմպլեկտավորվել են 
1679 դասարաններ։ 
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Մանկավարժական դրույքների թիվը 2204 է, միջին դրույքա-
չափը` 86235 դրամ։ Դպրոցներում աշխատում են 3253 մանկա-
վարժներ, որոնցից բարձրագույն կրթություն ունեն 97%-ը։ Ուսուց-
չական անձնակազմի հիմնական ծանրաբեռնվածությունը մարզում 
կազմում է 16.2 ժամ, աշակերտ- ուսուցիչ հարաբերակցությունը` 
10.0, դասարանների միջին խտությունը` 19.5 աշակերտ։ 

Արտաշատ քաղաքի թիվ 1, Նոր Խարբերդի թիվ 2 միջնակարգ 
և Արարատ քաղաքի թիվ 2 դպրոցներում իրականացվում է ներ-
առական կրթություն, որում ընդգրկված են կրթության առանձնա-
հատուկ պայմանների կարիք ունեցող 47 երեխաներ։ Մարզի 
դպրոցներում կան 1271 համակարգիչներ, 937 համակարգչային 
սարքավորումներ, 116 համակարգչային դասարաններ։ Բոլոր 
դպրոցներն ապահովված են համացանցային կապով, ընդ որում 
96 դպրոց ընդգրկված է հանրակրթական դպրոցների համացան-
ցում։ 

Մարզի առողջապահության ոլորտը նույնպես որոշակի հաջո-
ղություններ է արձանագրել։ Այստեղ բուժապրոֆիլակտիկ աշխա-
տանքները իրականացվում են 4 բժշկական ամբուլատորների և 
նրանց կազմի մեջ մտնող 44 բուժամանկաբարձական կետերի 
միջոցով, որտեղ աշխատում են 424 բժիշկներ, 1610 միջին և 
կրտսեր բուժաշխատողներ։  

2012 թ. ընթացքում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատու-
թյուններ են այցելել շուրջ 796 հազ., իսկ ստացիոնար բուժօգնու-
թյուն ստացել 13772 հիվանդ, որոնցից վիրահատվել են 3117-ը։ 
Առողջապահական հիմնարկների կողմից իրականացվել է 2 մլրդ 
դրամի պետական պատվեր, որը ֆինանսավորվել է 100%-ով։ 

2012 թ. մարզում բնակվել են 44488 կենսաթոշակառուներ, 488 
զոհված ազատամարտիների և զինծառայողների ու 11173 փախս-
տական ընտանիքներ։  

Արարատի մարզի 4 քաղաքներում խոցելի խմբերի թվի վիճա-
կագրական տվյալները 2011 թ. և 2012 թ. կտրվածքով ներկայաց-
ված են աղյուսակ 6-ում։  
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Աղյուսակ 6 
ՀՀ Արարատի մարզի 4 խոշոր քաղաքների խոցելի խմբերի թիվը  

2011-2012 թթ. 
 

Բովանդակություն Արտա-
շատ 

Մասիս Վեդի ք. Արա-
րատ 

Ընդամենը 
մարզում 

ընտանեկան նպաստ 
ստացող ընտանիքնե-
րի թիվը 2011 թ.  

2313 2300 1930 486 7029 

ընտանեկան նպաստ 
ստացող ընտանիքնե-
րի թիվը 2012 թ.  

2401 2521 2180 499 7601 

երեխայի ծննդյան 
միանվագ նպաստ 
ստացածների թիվը 
2011 թ.  

1143 993 918 210 3264 

երեխայի ծննդյան 
միանվագ նպաստ 
ստացածների թիվը 
2012 թ.  

1648 1106 1188 223 4165 

գրանցված գործա-
զուրկների թիվը  
2011 թ.  

901 928 547 736 3112 

գրանցված 
գործազուրկների 
թիվը 2012 թ.  

819 786 559 717 2881 

 

Ներկայում Արարատի մարզում գործում են 82 արտադրական 
ձեռնարկություններ և 1232 առևտրային կազմակերպություններ: 
Խոշոր արտադրական ձեռնարկություններից մարզի տնտեսու-
թյան մեջ էական կշիռ ունեն «Արարատցեմենտ», «Վեդի-Ալկո», 
«ՄասիսՏոբակո», «ՄասիսՏոբակ ինտերնեյշնլ», «Արտաշատ վին-
կոն», «Ավշարի օղու-կոնյակի», Արտաշատի և Արարատի պահա-
ծոների գործարանները, Զոդի ոսկու կորզման ֆաբրիկան և այլն: 

Մարզում մանրածախ առևտրի շրջանառությունը 2012 թ. կազ-
մում է 28 մլրդ 732 մլն դրամ, այդ թվում` խանութների շրջանառու-
թյունը` 13 մլրդ 734 մլն, սպառողական ապրանքների շուկաների 
շրջանառությունը` 7մլրդ 454.0 մլն, գյուղարտադրանքի շուկաների 
շրջանառությունը` 365 մլն, կրպակների շրջանառությունը` 955 մլն 
և առևտրի այլ օբյեկտների շրջանառությունը` 6 մլրդ 224 մլն:  
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Այստեղ գործում են 3 սպառողական ապրանքների և 2 գյուղա-
տնտեսական արտադրանքի շուկաներ, որոնք կայուն են:  

2012 թ. ՀՀ Արարատի մարզի զբաղվածության տարածքային 
կենտրոններում հաշվառված են եղել 3488 աշխատանք փնտրող-
ներ, որոնցից չզբաղված աշխատանք փնտրողներ են 2972 մարդ, 
իսկ գործազուրկների թիվը կազմել է 2881 մարդ: 

Մարզի խոշոր և միջին արդյունաբերական կազմակերպություն-
ներում, առևտրի և սպասարկման ոլորտի ձեռնարկություններում 
աշխատում է 14 400 մարդ, որոնց միջին ամսական աշխատավար-
ձը 95,550 հազ. դրամ է: 2012թ. գյուղատնտեսության ոլորտում 
զբաղվածների թիվը 86 100 էր, արդյունաբերությունում` 6 620, 
ծառայություններում` 7860(տե՛ս աղյուսակ 7)։ 

 
Աղյուսակ 7  

Աշխատուժի առաջարկն ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի 2012 թ. 
 դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 

Աշխատանք 
փնտրողներ  
/հազ. մարդ/  

 նրանցից` 
չզբաղվածներ 
/հազ.մարդ/  

որոնցից` 
գործազուրկներ  

/հազ. մարդ/ 
նրանցից` 

երիտասարդ-
ներ, տարեկան 

նրանցից` 
երիտասարդ-

ներ, տարեկան

նրանցից` 
երիտասարդ-

ներ, տարեկան

 

Ը
նդ

ա
մե

նը
 

16-24 25-30 Ը
նդ

ա
մե

նը
 

16-24 25-30 Ը
նդ

ա
մե

նը
 

16-24 25-30
Ընդամենը 72.6 7.7 10.8 64.6 6.2 9.1 62.4 5.9 8.6 
ք. Երևան 22.1 1.6 3.0 20.2 1.4 2.6 19.8 1.3 2.4 
Արագածոտն 2.2 0.3 0.4 1.4 0.2 0.2 1.4 0.2 0.2 
Արարատ 3.5 0.4 0.5 3.0 0.4 0.4 2.9 0.3 0.4 
Արմավիր 3.2 0.3 0.4 2.6 0.3 0.3 2.5 0.2 0.3 
Գեղարքունիք 5.9 0.6 1.0 4.8 0.4 0.7 4.7 0.4 0.7 
Լոռի 9.5 1.4 1.6 8.7 1.2 1.4 8.6 1.2 1.4 
Կոտայք 6.2 0.6 0.9 5.8 0.5 0.8 5.5 0.4 0.8 
Շիրակ 9.4 1.2 1.3 8.9 1.1 1.2 8.1 1.0 1.0 
Սյունիք 5.0 0.4 0.8 4.3 0.3 0.6 4.2 0.3 0.6 
Վայոց ձոր 1.1 0.2 0.2 0.8 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 
Տավուշ 4.5 0.7 0.8 4.1 0.5 0.7 4.0 0.5 0.7 
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Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է 2012 թ. մեկ աշխատողի միջին 
ամսական անվանական աշխատավարձը մարզի կազմակերպու-
թյուններում։  

 

Աղյուսակ 8 
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը ՀՀ մարզերում և 

Երևանում 2012 թ. եռամսյակներով 
 

Անվանական միջին աշխատավարձը, դրամ  
I 

եռամսյակ 
II 

եռամսյակ 
III 

եռամսյակ 
IV 

եռամսյակ 
Ընդամենը 114081 118535 121624 130869 
ք. Երևան 125559 128899 134214 146928 
Արագածոտն 80222 81418 83198 87316 
Արարատ 94921 104507 99540 103605 
Արմավիր 100394 104266 103838 108729 
Գեղարքունիք 90491 95276 98211 101808 
Լոռի 88875 91762 94999 99885 
Կոտայք 99237 102820 107199 109841 
Շիրակ 83480 86658 89916 91431 
Սյունիք 142138 161827 149775 157637 
Վայոց ձոր 81503 88248 89340 94601 
Տավուշ 87812 89179 91128 95378 

 
 

2.  ՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Վաղարշապատի և 

Բաղրամյանի տարածաշրջանները` 97 համայնքներով (3 քաղա-
քային, 94 գյուղական)։ Մարզն ունի 287.4 հազ. բնակչություն, 
որից 102.4 հազարը` քաղաքաբնակներ են(35.6%), 185.0 հազարը` 
գյուղաբնակներ(64.4%)9: 

Մարզում 2012 թ. թողարկվել է 44,043.4 մլն դրամի (ընթացիկ 
գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որը կազմել է հանրա-
                                                            
9 Աղբյուրը՝ Արմավիրի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր, 2012 թ.: 
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պետությունում արտադրված արտադրանքի 3.9%-ը: Ընդհանուր 
առմամբ վերջին hինգ տարիներին մարզում արտադրված արդյու-
նաբերական արտադրանքը կազմել է հանրապետությունում ար-
տադրված արդյունաբերական արտադրանքի 3.9-5.0%-ը։  

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները համադրելի գնե-
րով համեմատելիս արձանագրվել է աճ` 1940.3 մլն դրամի չափով: 
Աճ է գրանցվել մշակող արդյունաբերության (շուրջ 1052.9 մլն 
դրամ), էլեկտրաէներգիայի արտադրության (շուրջ 884.3 մլն 
դրամ), ջրամատակարարման (շուրջ 38.8 մլն դրամ) ոլորտներում, 
մինչդեռ նվազում է ամրագրվել հանքագործական արդյունաբե-
րության (շուրջ 35.7 մլն դրամ) ոլորտում: 

2012 թ. մարզում իրականացվել է 15,974.7 մլն դրամի (ընթացիկ 
գներով) կապիտալ ներդրում, որը նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատությամբ պակաս է շուրջ 2,023.1 մլն 
դրամով և կազմել է հանրապետությունում տարվա ընթացքում 
իրականացված կապիտալ ներդրումների 3.4%-ը: 

Տրանսպորտի ոլորտի և ենթակառուցվածքների վիճակի վերլու-
ծությունից պարզվում է, որ մարզի ճանապարհների ընդհանուր 
երկարությունը 593.9 կմ է, որից` միջպետական նշանակության` 
109 կմ, հանրապետական նշանակության` 186 կմ, մարզային նշա-
նակության` 209.4 կմ, համայնքային նշանակության` 89.5 կմ: 

ՀՀ 2012 թ. պետական բյուջեով մարզային նշանակության ավ-
տոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանման և շահա-
գործման աշխատանքների կատարման նպատակով նախատես-
ված է եղել 35.619 մլն դրամ գումար` Արմավիրի մարզպետարանի 
պատվիրատվությամբ դրա իրացման համար: Իրականացվել է 
վերահսկողություն:  

Մարզում զգալիորեն բարելավվել է գյուղատնտեսության վիճա-
կը։ 2012 թ. գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծա-
վալը կազմել է 144 մլրդ դրամ (հանրապետության գյուղատնտե-
սության արտադրանքի համախառն ծավալի 17.1%-ը): 

 Պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը կազմել է 
5,718 հա էր, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 
109 հա-ով: Ընդհանուր ցանքը 2012 թ. կազմել է 29,388 հա՝ նա-
խորդ տարվա 28,306 հա դիմաց (հացահատիկային մշակաբույսե-
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րի ցանքատարածություններն աճել են 622 հա-ով, կարտոֆիլինը՝ 
247, բանջարանոցային մշակաբույսերինը՝ 9:  

Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց նվազել է հացա-
հատիկի և հատիկաընդեղենի բերքը, իսկ կարտոֆիլի, բանջարե-
ղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի բերքը աճել է: 2012 թ. գյու-
ղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը հիմնական 
մշակաբույսերի առումով ավելի է եղել նախորդ տարվա ցուցա-
նիշներից։ 

Մեծ ծավալի աշխատանքներ են տարվել տեղական արտադրու-
թյան էկոլոգիապես մաքուր կենսապարարտանյութերի շրջանա-
ցումը մարզում ապահովելու նպատակով: Մարզի հողօգտագոր-
ծողներին, որպես աջակցություն ՀՀ Կառավարության համապա-
տասխան որոշումներով 2012 թ. գարնանը և աշնանը հատկացվել 
է 4997 տ ազոտական պարարտանյութ և 2800 տ դիզելային վա-
ռելիք: Ազոտական պարարտանյութն իրացվել է ամբողջությամբ, 
իսկ 1921074 լ դիզվառելանյութը հատկացվել է 3752 հողօգտագոր-
ծողների: 

Համակարգվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվան-
դությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի՝ ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության ենթակայության մասնա-
գիտական ծառայությունների գործունեությունը և մկնանման 
կրծողների տարածվածության հաշվառման մոնիթորինգը: Պար-
բերաբար կատարվել են լաբորատոր փորձաքննություններ և ակ-
նադիտական հետազոտություն: Ուսումնասիրության արդյունքում 
14 ֆերմերների պատկանող 5,833 հա խաղողի տարածություն-
ներում հաստատվել է ֆիլոքսերա վնասատուի առկայությունը: ՀՀ 
Կառավարության համապատասխան որոշման ընդունումից հետո 
համայնքում կիրականացվեն կարանտինային միջոցառումներ: 

Լաբորատոր ստուգումների համաձայն՝ մարզի 4 համայնքնե-
րում՝ Գայ, Արևաշատ, Փարաքար և ք. Էջմիածին, մորմազգի մշա-
կաբույսերի վրա հայտնաբերվել են ցեցի վնասի հետքեր: Մար-
զային վարչության աշխատակիցները հաշվառել և պարզել են, որ 
նշված համայնքներում օգոստոս ամսին մորմազգիների փաստա-
ցի ցանքատարածությունները կազմել են 139,2 հա, որից վարակ-
ված է եղել 65 հա-ն: Հարցի կարգավորման նպատակով կազմվել 
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է կարանտինային միջոցառումների պլան-ժամանակացույց, որը 
իրականացվել է վերոնշյալ համայնքների հողօգտագործողների 
մասնակցությամբ: 

2012 թ. հունիսի 9-ի և 27-ի կարկտահարության և հեղեղում-
ների հետևանքով 30-100 %-ով վնասվել են մարզի 13 համայնքնե-
րի 817 հա-ի վրա աճեցված մշակաբույսերը՝ պատճառելով շուրջ 
1,3 մլրդ դրամի վնաս:  

Կարկտահարության դեպքերը նվազեցնելու նպատակով պե-
տական ծրագրի շրջանակներում 4 համայնքներում տեղադրվել են 
14 կայաններ, իսկ «Վիվասել-ՄՏՍ» ՓԲԸ հովանավորությամբ 
դրանց քանակն ավելացել է 11-ով: Կայանները տեղադրվել են 
Շենիկ, Արտամետ, Քարակերտ, Լեռնագոգ, Արաքս /Արմ/ և Արևա-
դաշտ համայնքների տարածքում, բարեգործական ծրագրով ևս 
մեկ կայան է գործում Արգինա համայնքում: 

2012 թ. ընթացքում մարզի գյուղացիական տնտեսությունները 
մթերող կազմակերպություններին են հանձնել 3839,2 տ. պտուղ, 
7711,1 տ բանջարեղեն և 59230 տ խաղող: Նախորդ տարվա համե-
մատությամբ ավելի է մթերվել 840.1 տ գյուղատնտեսական մթերք, 
կամ եղած ցուցանիշը գերազանցվել է 1.2%-ով: 

Մկներով և մկնանման կրծողներով վարակվածությունը կան-
խելու նպատակով 2012 թ. աշնանը ՀՀ գյուղատնտեսության նա-
խարարության կողմից հատկացված է 127,68 կգ ցինկի ֆոսֆիդ 
թունաքիմիկատով պայքարի աշխատանքներ են իրականացվել 7 
համայնքներին պատկանող 1064 հա հողատարածություններում:  

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 8,3 %-ը (54.9 հազ. գլուխ տավար, 
որից 19.9 հազարը` կովեր), ոչխարների և այծերի` գրեթե 13.7 %-ը 
(92.5 հազ. գլուխ) և խոզերի` 14.3 %-ը (20,7 հազ. գլուխ): 2012 թ. 
դեկտեմբերին իրացվել է շուրջ 2,1 հազ. տ միս (կենդանի զանգվա-
ծով), 0.9 հազ. տ կաթ և 11.2 մլն ձու: 

01.01.2013 թ. դրությամբ մարզում առկա են 1750 տրակտոր, 59 
հացահատիկահավաք կոմբայն, 39 կերահավաք կոմբայն: Գյուղա-
տնտեսական տեխնիկան հիմնականում մաշված է, հիմնախնդիր է 

 
 
30 

այն նորով փոխարինումը և առկա հավաքակազմի արդիականա-
ցումը։  

Մարզի կրթության ոլորտում 2012-2013 ուստարում գործել են 
մարզային ենթակայության 21 հիմնական դպրոցներ` 385 դասա-
րաններով և 9055 աշակերտներով, 91 միջնակարգ դպրոցներ 
1236 դասարաններով և 22911 աշակերտներով: 114 հանրակրթա-
կան դպրոցներից 110-ն ապահովված են համացանցային կապով, 
դպրոցներում առկա է 1200 համակարգիչ: Ուսումնական տարվա 
ընթացքում Կրթության ազգային ինստիտուտի, Վ. Բրյուսովի ան-
վան լեզվաբանական համալսարանի, «Կրթություն առանց սահ-
մանի» ՀԿ հետ համագործակցությամբ կազմակերպվել է 2012 թ. 
ատեստավորման ներկայացվող ուսուցիչների վերապատրաստու-
մը: Վերապատրասվել են 595 ուսուցիչներ:  

Մարզում առաջնահերթ են համարվում նախադպրոցական 
կրթության և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրակրթու-
թյան արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյութատեխ-
նիկական բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական 
նյութերի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բովանդա-
կության արդիականացումը և որակի բարձրացման ուղղություն-
ների որոշումը: 

Մարզի առողջապահության ոլորտում գործում են առողջապա-
հական 60 հիմնարկներ, որոնցից 8-ը՝ մարզպետարանի ենթակա-
յության: 2012 թ. տեղի հիվանդանոցներում բուժվել են 11286 հի-
վանդներ, որոնցից 8231-ը՝ պետական պատվերով, համավճարի 
սկզբունքով հիվանդանոցային բուժօգնութուն են ստացել 1441 հի-
վանդներ, մուծված գումարը կազմել է 43 մլն 896 հազ. դրամ: 1614 
հիվանդներ ստացել են վճարովի բուժօգնություն` վճարը կազմել է 
187 մլն 938 հազ. դրամ:  

Պետական առողջապահական ծրագրերի իրականացման 
նպատակով 2012 թ. տարեկան գլոբալ բյուջեով մարզի առողջա-
պահական հաստատություններին հատկացված 2404.7 մլն դրա-
մից աճողական կարգով տրվել է 2363.3 մլն դրամ: 2012 թ. մար-
զում ծնվել են 3151 երեխաներ: Մահացել է 0-18 տարեկան 17 երե-
խա, որից 0-1տ 14 /4,8 պրոմիլե/, ընդհանուր մահացությունը՝ 
2593, որից 121-ը՝ մարզի հիվանդանոցներում: Բնական աճը՝ 558: 
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Հաշմանդամներին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների 
անդամներին տրվել են առողջարանային վերականգնողական 
բուժման 83 ուղեգրեր. Արզնի՝ 20, Ջերմուկ՝ 32 և Գանձաղբյուր՝ 31: 
Դիլիջանի մանկական հակատուբերկուլոզային առողջարանի ուղե-
գրեր են հատկացվել տուբերկուլյոզով հիվանդ երեխաներին: 

Մարզի մանկապատանեկան դպրոցների 1170 սաներ պետա-
կան պատվերի շրջանակներում ենթարկվել են բուժզննության: 
Թվով 31 հիվանդ երեխաներ վերցվել են դիսպանսերային հսկո-
ղության: 2012 թ. մայիս-հունիս ամիսներին Արմավիրի մարզին 
կցված Երևան քաղաքի բուժհաստատությունների տարբեր մաս-
նագետներ հետազոտել են 1456 հիվանդների, որոնցից 22-ին տե-
ղում վիրահատել են:  

3186 հղիներ համապատասխան խորհրդատվական կենտրոն-
ներում ստացել են կամավոր խորհրդատվություն: Ըստ ժամանա-
կացույցի՝ բոլոր հղիներին հատկացվել են ծննդօգնության պետա-
կան հավաստագրեր:  

Մարզի բոլոր հիվանդանոցները պարբերաբար ձեռք են բերել և 
մշտապես ապահովված են եղել անտիգյուրզինով, հակափայտաց-
ման, հակաբոտուլինային շիճուկներով, հակակատաղության վակ-
ցինայով և հակափայտացման անատոքսինով: 

Մարզպետարան դիմած 246 քաղաքացիների տրվել են միջ-
նորդագրեր և ուղեգրեր՝ մարզի տարածքում գործող հիվանդանոց-
ներում և հանրապետության մասնագիտական բուժհաստատու-
թյուններում պետական պատվերի շրջանակներում ստացիոնար 
բուժում ստանալու և հետազոտության ենթարկվելու համար: 

Մարզում բնակվում են 39445 կենսաթոշակառուներ, 1062 
փախստականներ, զոհված ազատամարտիկների 263 ընտանիք-
ներ: 1988-1994 թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթված և մարզում բնա-
կություն հաստատած կարիքավոր փախստական ընտանիքների 
համար 2001-2007 թթ. ընթացքում միջազգային կազմակերպութ-
յունների կողմից կառուցվել են 37 քոթեջներ և վերակառուցվել 4 
բազմաբնակարան շենքեր (114 բնակարանով): Մարզի 3 քաղա-
քներում ընտանեկան նպաստներ են ստացել. 2011 թ.՝ 4452, 2012 թ.՝ 
5039 ընտանիք։ Գրանցված գործազուրկները 2011 թ. եղել է 2604, 
իսկ 2012 թ.՝ 2501 մարդ։ Աշխատանքի է նշանակվել 474 մարդ։ 
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ՀՀ Կառավարության 09.06.2005թ. N 947-Ն որոշմամբ հաս-
տատված «Զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զին-
ծառայողների (ազատամարտիկների) կարիքավոր ընտանիքներին 
բնակարանային հաշվառման վերցնելու և բնակարանային պայ-
մանները բարելավելու նպատակով անհատույց պետական ֆինան-
սական աջակցություն տրամադրելու)» կարգի համաձայն 2012 թ. 
անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամա-
դրվել Արցախյան պատերազմի 6 զոհվածների և 7 հաշմանդամ-
ների ընտանիքների: Արմավիրի մարզպետարանի կողմից իրակա-
նացվող ծրագրերի շրջանակներում, այլ նպաստներ բյուջեից հոդ-
վածով 13555.0 հազ. դրամ գումարի չափով օգնություն է հատ-
կացվել 334 ընտանիքների:  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության փախստա-
կանների և միգրացիայի վարչության հետ համագործակցությամբ՝ 
իրականացվում են փախստականների հպատակագրման աշխա-
տանքներ: Արդյունքում 2012 թ. 4 փախստականներ ստացել են ՀՀ 
քաղաքացիություն: 

Ներկայում մարզում կան 92 արտադրական ձեռնարկություն, 
1364 առևտրի և 70 հասարակական սննդի օբյեկտներ, 216 կեն-
ցաղային ծառայություններ: Խոշոր արտադրական ձեռնարկու-
թյուններից մարզի տնտեսության մեջ էական կշիռ ունեն «ՄԱՊ» 
ՓԲԸ-ն, ՀԱԷԿ-ը, «Հաստոցաշինական գործարան» ՓԲԸ-ն, Էջ-
միածնի պահածոների գործարանը, Երևանի «Արարատ» կոնյակի 
գործարանի Արմավիրի մասնաճյուղը, «Բիգա», «Ամստեր ֆլաու-
երս» հայ-հոլանդական համատեղ ձեռնարկությունները, «Արաքս 
թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ-ն, «Տիեռաս դե Արմենիա» (Հայաստանի 
հողեր) ՓԲԸ-ն և այլն: 

Ըստ e-register.am կայքի տվյալների՝ գրանցված են Արմավիրի 
մարզի 1335 առևտրային կազմակերպություններ (3.4%), 417 հա-
սարակական կազմակերպություններ (4.6%) և 6194 անհատ ձեռ-
նարկատերեր (8.9%): 2012 թ. մարզի սպառողական շուկայում 
մանրածախ առևտրի շրջանառությունը կազմել է 26734.2 մլն 
դրամ, բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ծավալը՝ 16 
756.8 մլն։  

Մարզի զբաղվածության տարածքային գործակալություններում 
հաշվառված է եղել աշխատանք փնտրող 3185 մարդ, նրանցից 
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գործազուրկներ են 2501-ը: Գործակալություններում հաշվառված 
աշխատանք փնտրող անձանցից աշխատանքի է տեղավորվել 474 
մարդ:  

 
 
3.  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ  

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, 

Թալինի և Արագածի տարածաշրջանները` 114 համայնքներով (3 
քաղաքային և 111 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 142.9 հազ. 
բնակչություն, որից 33.3 հազարը քաղաքաբնակներ են (23.3 %), 
109.6 հազարը` գյուղաբնակներ (76.7%)10: 

Մարզում 2012 թ. ընթացքում թողարկվել է 19,555.5 մլն դրամի 
(ընթացիկ գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որը կազմել 
է Հանրապետությունում արտադրված արտադրանքի 1.7%-ը։ Ընդ-
հանուր առմամբ վերջին hինգ տարիներին այստեղ արտադրված 
արդյունաբերական արտադրանքը կազմել է հանրապետությունում 
արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի 1.7-2.2%-ը։  

2012 թ. մարզում թողարկվել է 2,083 մլն դրամով պակաս ար-
դյունաբերական արտադրանք. նախորդ տարվա նույն ժամանա-
կահատվածի 21,638.4 մլն դրամի փոխարեն այն կազմել է 
19,555.5 մլն դրամ: Արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքսը 
կազմել է 83.8%, կամ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվա-
ծի համեմատությամբ նվազել է 54.0 %-ով։  

Արդյունաբերական արտադրանքի 2012 թ. ծավալները համա-
դրելի գներով 2011 թ. հետ համեմատելիս նույնպես արձանա-
գրվում է նվազում` 2381.5 մլն դրամի չափով: Նվազում է գրանցվել 
հանքագործական արդյունաբերության (շուրջ 85.5 մլն դրամ), 
մշակող արդյունաբերության (շուրջ 2742.4 մլն դրամ), ջրամատա-
կարարման (շուրջ 5.4 մլն դրամ) ոլորտներում, և աճ՝ էլեկտրա-
կանության արտադրության (շուրջ 451.8 մլն դրամ) ոլորտում: 

                                                            
10 Աղբյուրը՝ Արագածոտնի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր, 2012 թ.: 
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Բոլոր աղբյուրներով՝ մարզում 2012 թ. իրականացվել է 
23,664.3 մլն դրամի կապիտալ ներդրում, որը նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ավելի է 10,725.1 
մլն դրամով (ընթացիկ գներով): 2012 թ. իրականացված կապիտալ 
ներդրումները կազմել են հանրապետությունում իրականացված 
կապիտալ ներդրումների 5.0 %-ը։  

Ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվող քաղաքակա-
նությունն ուղղված է առկա ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգ-
մանը, վերականգմանը ու պահպանմանը: 2012 թ. ապրիլի 15-ից 
սկսած՝ կատարվել են միջպետական և հանրապետական նշանա-
կության 217.3 կմ ավտոճանապարհների պահպանման և շահա-
գործման աշխատանքներ։  

Կատարվել են նաև մարզային նշանակության 65.3 կմ ավտո-
ճանապարհների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ: 
Ճանապարհներն ամբողջությամբ երթևեկելի են: Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհի կառուցման համար ՀՀ 2012 թ. պետբյուջեով նախա-
տեսված էր մարզում ներդնել 25.1 մլրդ դրամ: Սակայն ներդրվել է 
ընդամենը 5.2 մլրդ դրամի: Այդ պատճառով ճանապարհաշի-
նության ծրագիրն իրականացվել է 31.7%-ով: Մարզի համայնքներն 
ամբողջությամբ կատարել են ճանապարհաշինության տարեկան 
աշխատանքի ծավալը: Նախորդ տարվա համեմատությամբ մար-
զում բեռնափոխադրումների ծավալներն աճել են 25.0%-ով: Սա-
կայն ուղևորափոխադրումների ծավալները նվազել են 23.1%-ով: 

Մարզի համեմատաբար խիտ բնակեցված քաղաքային հա-
մայնքներում բնակչությունը հնարավորություն ունի բավարար 
որակով ընդունելու 3-6 հեռուստածրագիր, իսկ որոշ գյուղական 
բնակավայրերում` 1-5:  

2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 82.0 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալի 9.8%-ն է։ 
2011 թ. համեմատությամբ ավելի է արտադրվել 2.0 մլրդ դրամի 
արտադրանք։ 2012 թ. մարզում պտղի և հատապտղի բերքատու 
տարածությունը կազմել է 5597 հա, որը նախորդ տարվա համե-
մատությամբ ավելի է 908 հա-ով: Ընդհանուր ցանքատարածու-
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թյունը 2012 թ. կազմել է 33623 հա` նախորդ տարվա 32420 հա-ի 
դիմաց։  

Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց արձանագրվել է 
կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, հացահատիկի 
և հատիկաընդեղենի բերքի աճ: 2012 թ. գյուղատնտեսական հիմ-
նական մշակաբույսերի համախառն բերքը ավելի է եղել նախորդ 
տարվա ցուցանիշներից (տե՛ս աղյուսակ 9)։ 

 Աղյուսակ 9 
Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսական մթերքների համախառն 

բերքը 2011-2012 թթ. 
 

Ցուցանիշը 2011 թ. 
հազ. տ 

2012 թ. 
հազ. տ 

2012 թ.՝ 2011 թ.  
համեմատությամբ 

Արտադրվել է հացա-
հատիկ և հատիկա-
ընդեղեն 

60.5 65.5 +5.0 

Կարտոֆիլ 36.2 38.1 +1.9 
Բանջարեղեն 26.9 31.3 +4.4 
Պտուղ, հատապտուղ 28.9 67.4 +38.5 
Խաղող 12.3 14.1 1.8 

  
Նախորդ տարվա 5500 տ-ի դիմաց 2012 թ. մարզի խաղողա-

գործներից մթերվել է 6200 տ խաղող: Պետական աջակցության 
ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ Կառավարությունը 2012 թ. մարզի 
հողօգտագործողներին մատչելի գներով հատկացրել է 42,835.0 տ 
ազոտական պարարտանյութ։ Գյուղացիական տնտեսություններին 
կենտրոնացված կարգով մատակարարվել է 1027 տ թունաքիմի-
կատ, այն դեպքում, երբ 2011թ. նման կարգով պարարտանյութ և 
թունաքիմիկատ չի վաճառվել նրանց: Տարվա ընթացքում կատար-
վել են 119048 գլուխ գյուղատնտեսական կենդանիների հակահա-
մաճարակային պատվաստումներ և բուժումներ: 

2012 թ. «Վոլրդ Վիժըն» կազմակերպության ֆինանսական 
օժանդակությամբ 660 հազ դրամ ընդհանուր գումարով, սերմնա-
վորվել է 300 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն: 

Ընդհանուր առմամբ համաճարակների դեմ պատվաստվել են 
1109486 գլուխ խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, 
թռչուններ և մեղվաընտանիքներ: 
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Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը: Այստեղ՝ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 12.8%-ը, ոչխարների և այծերի 
գրեթե 14.2%-ը և խոզերի 7.2%-ը: 2012 թ. դեկտեմբերին իրացվել է 
շուրջ 3.8 հազ. տ միս (կենդանի զանգվածով), 1.8 հազ. տ կաթ և 
3.9 մլն ձու: 01.01.2013թ. դրությամբ մարզում կան 1022 տրակտոր, 
120 հացահատիկահավաք կոմբայն, 30 կերահավաք կոմբայն: 
Գյուղատնտեսական տեխնիկան հիմնականում մաշված է, հիմնա-
խնդիր է այն նորով փոխարինումը և առկա հավաքակազմի ար-
դիականացումը: 1997-2007 թթ. արտերկրի դրամաշնորհների 
հաշվին մարզ են ներկրվել 7 կոմբայն և 77 տրակտոր: ՀՀ Կառա-
վարության կողմից Հնաբերդ և Ներքին Սասնաշեն համայնքներին 
50% զեղչված գներով տրամադրվել է մեկական տրակտոր: Հա-
յաստանի ֆերմերների ասոցիացիայի միջոցով 8 կոոպերատիվնե-
րին զեղջ գներով մեկական տրակտոր է վաճառվել:  

Արագածոտնի մարզում գործում է կրթության ոլորտի 127 կազ-
մակերպություն, այդ թվում` 122 հանրակրթական, 2 հատուկ /1-ը` 
օժանդակ, 1-ը` արտակարգ ունակություններով օժտված երեխա-
ների/ դպրոցներ, 2 արհեստագործական ուսումնարան, 1 մարզա-
յին և 5 համայնքային ենթակայության մարզադպրոցներ: Կա 3 
ավագ դպրոց: Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջա-
նակներում շարունակվել են ուսուցիչների վերապատրաստման 
աշխատանքները: Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրո-
նի (ԿՏԱԿ) ֆինանսական ներդրումների հաշվին 2012 թ. մարզի 
հանրակրթական դպրոցները ապահովվել են համացանցային կա-
պով: Ուսումնական հաստատություններում իրականացվել են 
1258.8 մլն դրամի ներդրումներ:  

Արագածոտնի մարզում գործում են 22 բժշկական կազմակեր-
պություններ, որոնցից 5-ը մարզպետարանի, 17-ը համայնքային 
ենթակայության են։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար 
բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում առողջա-
պահական համակարգի ֆինանսավորման հաստատված ծավալը 
2012 թ. կազմել է 1297.0 մլն դրամ, այդ թվում՝ հիվանդանոցային 
բուժօգնության գծով` 458.0 մլն դրամ, արտահիվանդանոցային 
բուժօգնության գծով` 839.0 մլն դրամ։  
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Հիվանդանոցային բուժօգնության որակի և մատչելիության 
ապահովման համար ձեռնարկվել են միջոցառումներ, որոնք 
ուղղված են պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազեցմանը, 
մայրական մահերի բացառմանը, երկրորդ մակարդակի հիվան-
դանոցային ծառայությունների որակական ցուցանիշների բարե-
լավմանը: Մարզի տարածքում նորագույն բժշկական տեխնոլո-
գիաների ներդրման առումով առաջնահերթ միջոցառումներից է 
«Ապարանի ԲԿ»-ի շահագործումը: 

2012 թ.-ին մարզի ծննդատներում գրանցվել է 1180 ծնունդ, որը 
նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատությամբ ավե-
լի է 100-ով: Ըստ ՔԿԱԳ տվյալների՝ մարզում եղել է 1922 ծնունդ: 
Մնացած 742 ծնունդները գրանցվել են այլ մարզերի, հիմնակա-
նում՝ Երևանի հիվանդանոցներում:  

Ապարանի ԲԿ հիմնանորոգման աշխատանքներից հետո ներ-
դրվել են նորագույն բժշկական սարքավորումներ։ Ավարտվել է 
2010 թ. սկսված՝ Կոշի դիագնոստիկական կենտրոնի շինարարու-
թյունը՝ 1523.3 մլն դրամ արժեքով։ Բացի դրանից, մարզի բուժ-
հիմնարկներում կատարվել է 5.4 միլիոն դրամի շինարարություն, 
որից՝ պետբյուջեի միջոցներով՝ 1.4 միլիոն դրամի, Համաշխար-
հային բանկի վարկի միջոցներով՝ 4.0 միլիոն դրամի:  

Մարզում բնակվում են 22,025 կենսաթոշակառու, 231 զոհված 
ազատամարտիկների, 635 փախստական ընտանիքներ: Ադրբե-
ջանից բռնագաղթված և մարզում բնակություն հաստատած կարի-
քավոր փախստական ընտանիքների համար 2001-2007 թթ. միջ-
ազգային կազմակերպությունների կողմից կառուցվել են 152 քո-
թեջներ` 287 բնակարանով և 2 բազմաբնակարան շենք` 40 բնա-
կարանով: Այստեղ 2012 թ. աղքատության ընտանեկան նպաստ է 
տրվել 5037 ընտանիքի, և միանվագ՝ 5584 ընտանիքի: Միանվագ 
օգնություն է ստացել 547 ընտանիք: 

Տարվա ընթացքում մարզի սոցիալապես անապահով ընտա-
նիքներին տարբեր տիպի դրամական և նյութական օգնություն է 
ցուցաբերվել: Կարիքավորներն ստացել են լսողության ապարատ-
ներ, ակնոցներ, հաշմանդամի սայլակներ: Մեծ քանակությամբ 
մանկական հագուստ է տրվել կարիքավոր ընտանիքների երեխա-
ներին: 
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 Մարզում սպառողական շուկան կայուն է: Ներկայում մարզի 
բնակավայրերում գործում են 870 մանրածախ օբյեկտներ, որոնց 
ապրաքաշրջանառությունը 2012 թ. կազմել է 24.3 մլրդ դրամ: Սա-
կայն առևտրի համեմատական ակտիվությունը դեռևս ցածր է։ 
Չնայած 2012 թ. մարզի քաղաքներում բացվել են 3 սուպերմար-
կետներ, բարելավվել է սպապսարկումների մակարդակը, այնու-
ամենայնիվ նախորդ տարվ համեմատությամբ առևտրի շրջանա-
ռությունն աճել է ընդամենը 1.8 %-ով։ Դա մարզի ներքին ռեսուրս-
ներին չի համապատասխանում։ Խնդիրն այն է, որ մարզը մոտիկ 
է Երևանին, և նրա բնակիչները, հատկապես՝ Աշտարակի տարա-
ծաշրջանի, առևտուրն իրականացնում են Երևանում։ 

Գործազրկության մակարդակով մարզը հանրապետությունում 
ամենաբարվոք վիճակում է: Այստեղ գրանցված են 1400 գործա-
զուրկներ, ովքեր պետությունից նպաստ են ստանում: Նրանցից 
400-ը երիտասարդներ են: Մյուսների տարիքը գերազանցում է  
30-ը: 

Աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թիվն ամենա-
մեծն է Աշտարակի տարածաշրջանում: Աշխատուժի հիմնական 
մասը զբաղված է գյուղատնտեսության ոլորտում: Զբաղվածության 
տեսանկյունից հաջորդում են առևտրի, սպասարկումների և ար-
դյունաբերության ոլորտները: 

 
 
4.  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ  

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Գավառի, Մարտունու, 

Վարդենիսի, Սևանի և Ճամբարակի տարածաշրջանները` 92 հա-
մայնքներով (5 քաղաքային և 87 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 
243.1 հազ. բնակչություն, որից 80.1 հազարը՝ քաղաքաբնակներ 
են (32.9%), 163.0 հազարը` գյուղաբնակներ (67.1%): Մարզում  

2012 թ. թողարկվել է 21657.7 մլն դրամի (ընթացիկ գներով) ար-
դյունաբերական արտադրանք, որը կազմել է հանրապետությու-
նում արտադրված արտադրանքի 1.9%-ը (2011 թ. համեմատ այս-
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տեղ ավելի է արտադրվել 4778.0 մլն դրամի արտադրանք): Ընդ-
հանուր առմամբ վերջին hինգ տարիներին արտադրված արդյու-
նաբերական արտադրանքը կազմել է հանրապետությունում ար-
տադրված արդյունաբերական արտադրանքի 1.4-1.9%-ը։  

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները համադրելի գնե-
րով համեմատելիս արձանագրվել է աճ` 3719.4 մլն դրամի չափով: 
Աճ է գրանցվել հանքագործական արդյունաբերության (շուրջ 
2354.3 մլն դրամ), մշակող արդյունաբերության (շուրջ 650.5 մլն 
դրամ), էլեկտրաէներգիայի արտադրության (շուրջ 684.6 մլն 
դրամ) և ջրամատակարարման (շուրջ 30.1 մլն դրամ) ոլորտներում: 

Բոլոր աղբյուրներով՝ մարզում 2012 թ. իրականացվել է 13,072.2 
մլն դրամի (ընթացիկ գներով) կապիտալ ներդրում, որը կազմել է 
հանրապետությունում իրականացված կապիտալ ներդրումների 
2.8 %-ը։ 

ՀՀ պետական բյուջեից Տրանսպորտի և կապի նախարարու-
թյան պատվիրատվությամբ 151.6 մլն դրամ ուղղվել է 376.9 կմ 
միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանա-
պարհների ձմեռային պահպանությանը և 415.4 մլն դրամ՝ նույն 
նշանակության 337.1 կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ ամա-
ռային պահպանմանն ու շահագործմանը:  

Ընդհանուր առմամբ 2012 թ. մարզի տարածքում ՀՀ պետական 
բյուջեով և Համաշխարհային բանկի միջոցներով հիմնանորոգվել 
են 22.9 կմ և կոպճապատվել 2.4 կմ տարբեր նշանակության 
ավտոճանապարհներ, ինչի համար ներդրվել է 2354.7 մլն դրամ, 
իսկ ընթացիկ ձմեռային և ընթացիկ ամառային պահպանության 
նպատակով՝ 661.1 մլն դրամ: Մարզում ճանապարհաշինության 
բնագավառի ընդհանուր ներդրումը կազմել է 3015.8 մլն դրամ: 

Մարզի համեմատաբար խիտ բնակեցված քաղաքային հա-
մայնքներում բնակչությունը հնարավորություն ունի բավարար 
որակով ընդունելու 3-10 հեռուստածրագիր, իսկ որոշ գյուղական 
բնակավայրերում` 1-7:  

2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 160.6 մլրդ դրամ, որը հանրապետության 
գյուղատնտեսության արտադրանքի համախառն ծավալի 19.1%-ն 
է։ 2012 թ. մարզում պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությու-
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նը կազմել է 1,396 հա: Ընդհանուր ցանքատարածությունը եղել է 
75,150 հա` նախորդ տարվա 72,264 հա-ի դիմաց: Մարզում հացա-
հատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն աճել են 
շուրջ 2342, կարտոֆիլինը՝ շուրջ 1026, բանջարեղենային մշակա-
բույսերինը՝ շուրջ 229 հա-ով:  

2012 թ. արձանագրվել է կարտոֆիլի, բանջարեղենի, խաղողի, 
պտղի և հատապտղի բերքի աճ, մինչդեռ փաստվել է հացահատի-
կի և հատիկաընդեղենի բերքի նվազում: Ցորենի սերմնաբուծու-
թյան և սերմնարտադրության զարգացման 2010-2014 թթ. ծրա-
գրով մարզին հատկացվել է 947 տ աշնանացան ցորենի էլիտար և 
բարձր վերարտադրության սերմ, որի շնորհիվ մարզի համայնքնե-
րում առաջին անգամ կատարվեց շուրջ 20 հազ. հա ցանք։ 

2012 թ. աշնանը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը 
մարզին անվճար հատկացրել է 576 կգ ցինկի ֆոսֆիդ, ինչի ար-
դյունքում մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ են 
իրականացվել 4600 հա-ի վրա: 

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 16.9 %-ը (112.2 հազ. գլուխ տա-
վար, որից 54.3 հազարը` կովեր), ոչխարների և այծերի գրեթե 
15.0%-ը (101.4 հազ. գլուխ) և խոզերի` 8.2 %-ը (11.9 հազ. գլուխ): 
2012 թ. դեկտեմբերին իրացվել է շուրջ 5.8 հազ. տ միս (կենդանի 
զանգվածով), 3.0 հազ. տ կաթ և 1.9 մլն ձու: 

01.01.2013 թ. դրությամբ մարզում կան 2163 տրակտոր, 246 
հացահատիկահավաք կոմբայն, 73 կերահավաք կոմբայն: Գյու-
ղատնտեսական տեխնիկան հիմնականում մաշված է, հիմնա-
խնդիր է այն նորով փոխարինումը և առկա հավաքակազմի ար-
դիականացումը: 

 Գեղարքունիքի մարզում գործում է 126 հանրակրթական 
դպրոց, որտեղ սովորում է 33263 աշակերտ, կոմպլեկտավորված է 
1723,3 դասարան. դասարանի միջին խտությունը կազմում է 19.3: 
Ուսուցիչների թիվը 3549 է: Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերակցու-
թյունը մարզում` 1/11.6, իսկ մարզի քաղաքային դպրոցներում` 1/19:  

Մարզն ունի նաև 1 նախնական և 7 միջնակարգ մասնագիտա-
կան կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստա-
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տություններ: Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրակա-
նացնում են Գավառի պետական համալսարանը և Վարդենիսի 
մանկավարժական ինստիտուտը: 

2012 թ. մարզում վերանորոգվել է 20 դպրոց, համակարգչային 
դասարաններ ունի մարզի դպրոցների 87%-ը: Կրթության ազգա-
յին ինստիտուտի տարեկան գործունեության՝ ուսուցիչների վերա-
պատրաստման ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են 
մարզի բոլոր ուսուցիչները:  

Մարզի կրթական ոլորտի հիմնախնդիրներից է լուծարման եզ-
րին հայտնված բազմաթիվ գյուղական դպրոցների առկայությունը: 
Ներքին և արտաքին միգրացիայի հետևանքով մարզի սակավա-
բնակ գյուղերի դպրոցներում կան մեկ, երկու աշակերտով դասա-
րաններ, ուստի ձևավորվել է տարբեր տարիքային խմբերի համա-
տեղ ուսուցման 133 դասարան /երկհամալիր/: Երկհամալիր դասա-
րանների պրակտիկան կիրառվում է ոչ միայն տարրական, այլև 
հիմնական դասարաններում 1-ին դասարան չի համալրվել մարզի 
4 դպրոցներում: 

Մարզում առաջնահերթ են համարվում նաև նախադպրոցա-
կան կրթության և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրա-
կրթության արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյու-
թատեխնիկական բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթո-
դական նյութերի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բո-
վանդակության արդիականության և որակի բարձրացման ռազմա-
վարության իրականացումը: 

 Մարզում 40 առողջապահական կազմակերպություններ ներ-
կայացված են փակ բաժնետիրական ընկերությունների ձևով. 
երկու բժշկական կենտրոն, 4 պոլիկլինիկա, երկու հիվանդանոց, 
մեկ ծննդատուն, երկու առողջության կենտրոն, 29 ամբուլատո-
րիաներ և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ: 

 Առաջնային բժշկական օգնության անձնակազմը ընտանեկան 
է։ Այստեղ շարունակվում են՝ առողջության առաջնային պահպան-
ման որակի բարելավմանն ուղղված աշխատանքները: Որակի վե-
րահսկման համար նշանակվել են համապատասխան մասնագետ-
ներ։ Ներկայում աշխատանքներ են տարվում առաջնային օղակի 
բոլոր ընկերություններում, անկախ բժիշկների թվից որակի վե-
րահսկողություն իրականացնելու ուղղությամբ: 
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Ծննդօգնության հավաստագրերի ներդրումից հետո խիստ 
բարձրացել է հղիների ընդգրկվածության մակարդակը և ծննդօգ-
նության որակը: Վերջին 7 տարում մարզում չի արձանագրվել մայ-
րական մահացության դեպք: Վերականգնողական և առողջարա-
նային բուժման ուղեգրեր է հատկացվել շուրջ 68 հաշմանդամի:  

Շահագործման են հանձնվել Գավառի բժշկական կենտրոնի և 
Սևանի պոլիկլինիկայի նոր վերանորոգված շենքերը: Ֆրանսիա-
կան Իզերի նահանգի ֆինանսական միջոցներով շինվերանորոգ-
ման աշխատանքներ են իրականացվել «Գավառի պոլիկլինիկա» 
ՊՓԲԸ–ում՝ 16 հազ. եվրոյի, Վարդենիսի հիվանդանոցում` 2000 
եվրոյի, Սևանի հիվանդանոցում` 12000 եվրոյի չափով: 

Մարզում բնակվում են 35.043 կենսաթոշակառուներ, 361 զոհ-
ված ազատամարտիկների, 7.800 փախստականների ընտանիք-
ներ: Կենսաթոշակի միջին չափը 27.950 դրամ է, ընտանեկան 
նպաստի միջին չափը՝ 30.566 դրամ: Նպաստառու ընտանիքների 
թիվը 12283 է։ Գործազրկության ցուցանիշը մոտ 7.4% է, որը 
բարձր է հանրապետական միջինից:  

Ներկայում մարզում գործում է 476 առևտրական ձեռնարկու-
թյուն, այդ թվում՝ 2 սպառողական ապրանքների և 2 գյուղատնտե-
սական արտադրանքի շուկաներ: Սպառողական շուկան կայուն է, 
2012 թ. ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմել է 12.4 մլրդ 
դրամ: 

 2012 թ. տվյալներով մարզի սպառողական շուկայում մանրա-
ծախ ապրանքաշրջանառությունը (ընթացիկ գներով) կազմել է 
13654.58 մլն դրամ, բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայու-
թյունների ծավալը՝ 7942.4 մլն դրամ (ընթացիկ գներով)։  

Զբաղվածների թիվը արդյունաբերության ոլորտում 8 492 մարդ 
է, գյուղատնտեսության ոլորտում` 14163, կրթության և մշակույթի 
ոլորտում` 5 222, առևտրի ոլորտում` 3 818: 

Մարզի զբաղվածության կենտրոններում հաշվառված՝ աշխա-
տանք փնտրողները 5911 մարդ են. Գավառի տարածաշրջանում` 
852, Սևանի տարածաշրջանում` 1980, Մարտունու տարածա-
շրջանում` 1209, Վարդենիսի տարածաշրջանում` 1668, Ճամբարա-
կի տարածաշրջանում` 202: 
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5.  ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
ՀՀ Կոտայքի մարզն իր մեջ ընդգրկում է Հրազդանի, Աբովյանի 

և Նաիրիի տարածաշրջանները` 67 համայնքներով (7 քաղաքային 
և 60 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 283.5 հազ. բնակչություն, 
որից 159.2 հազարը քաղաքաբնակներ են (56.2%), 124.3 հազարը` 
գյուղաբնակներ (43.8%): 

Մարզում 2012 թ. թողարկվել է 144,864.5 մլն դրամի (ընթացիկ 
գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որը հանրապետությու-
նում արտադրված արտադրանքի 12.9 %-ն է։ Ընդհանուր առմամբ 
վերջին hինգ տարիներին մարզում արտադրված արդյունաբերա-
կան արտադրանքը կազմել է հանրապետությունում արտադրված 
արդյունաբերական արտադրանքի 10.3-12.9%-ը։ 2012 թ. արդյու-
նաբերական արտադրանքի ինդեքսը եղել է 124.9%, որը նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ավելի է 
2.3%-ով։  

Արդյունաբերական արտադրանքի 2012թ. ծավալները համա-
դրելի գներով 2011 թ. հետ համեմատելիս նույնպես արձանագրվել 
է աճ` 35345.4 մլն դրամի չափով: Աճ է գրանցվել մշակող արդյու-
նաբերության (շուրջ 9681.1 մլն դրամ), էլեկտրաէներգիայի ար-
տադրության (շուրջ 24852.4 մլն դրամ), ջրամատակարարման 
(շուրջ 138.4 մլն դրամ) և հանքագործական արդյունաբերության 
(շուրջ 673.6 մլն դրամ) ոլորտներում: 

Բոլոր աղբյուրներով՝ մարզում 2012 թ. իրականացվել է 43556.3 
մլն դրամի կապիտալ ներդրում, որը նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատությամբ ավելացել է 7684.8 մլն դրամով 
(ընթացիկ գներով): 2012 թ. կապիտալ ներդրումները կազմել են 
հանրապետությունում իրականացված կապիտալ ներդրումների 
9.3 %-ը։  

2012 թ. ՀՀ պետբյուջեով միջպետական և հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային և ընթացիկ 
պահպանության ու շահագործման աշխատանքների իրականաց-
ման համար նախատեսվել է 382.2 մլն դրամ գումար: Նշված գու-
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մարից 75.3 մլն դրամն ուղղվել է Տրանսպորտի և կապի նախա-
րարության պատվիրատվությամբ 274.6 կմ միջպետական և հան-
րապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային 
պահպանությանը, 280.2 մլն դրամը՝ նույն նշանակության 266.8 կմ 
ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանության և շահագործ-
ման աշխատանքների կատարմանը: 2012 թ. պետ բյուջեով Կո-
տայքի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհնե-
րի ձմեռային և ընթացիկ պահպանության ու շահագործման հա-
մար նախատեսվել է 80.953 մլն դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 
75.72 մլն դրամը:  

2013 թ. ՀՀ պետական բյուջեով միջպետական և հանրապե-
տական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթա-
ցիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների իրա-
կանացման համար հատկացվել է 437.577 մլն դրամ: Տվյալ ծրա-
գրի շրջանակներում Տրանսպորտի և կապի նախարարության 
պատվիրատվությամբ նախատեսված է իրականացնել 325.8 կմ 
ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանության աշխատանք-
ներ՝ շուրջ 91.013 մլն դրամ արժեքով և 289.0 կմ ավտոճանա-
պարհների ընթացիկ պահպանության ու շահագործման աշխա-
տանքներ` 346.563 մլն դրամ արժեքով: 

2013 թ. պետբյուջեով Կոտայքի մարզի մարզային նշանակու-
թյան ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահ-
պանության և շահագործման համար հատկացվել է 80.953 մլն 
դրամ: Տվյալ ծրագրի շրջանակներում Կոտայքի մարզպետարանի 
պատվիրատվությամբ նախատեսված է իրականացնել 126.6 կմ 
ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանության աշխատանք-
ներ՝ 34.3 մլն դրամ արժեքով, և 78.4 կմ ավտոճանապարհների 
ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ` 
46.65 մլն դրամ արժեքով: 

2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 52.7 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալի 6.3%-ն է։ 
Մարզում պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը կազմել 
է 4129 հա, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 289 
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հա-ով, իսկ ընդհանուր ցանքատարածությունը՝ 15062 հա` նա-
խորդ տարվա 13803 հա դիմաց։  

 Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց արձանագրվել է 
կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի բերքի աճ, մինչ-
դեռ ամրագրվել է հացահատիկի և հատիկաընդեղենի բերքի նվա-
զում: «Հայաստանի Հանրապետության 2010-2014 թթ. ցորենի 
սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրա-
գրով» 2012 թ. մարզին հատկացվել է 229 տ ցորենի սերմացու, իսկ 
ֆերմերային տնտեսություններին՝ 7.5 տ էլիտային վերարտադրու-
թյան աշնանացան ցորենի սերմացու:  

 Պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում մարզի 
հողօգտագործողներին մատչելի գներով վաճառվել է 1632 տ 
ազոտական պարարտանյութ: 2012 թ. աշնանը Գյուղատնտեսու-
թյան նախարարության կողմից անվճար հատկացվել է 412.8 կգ 
ցինկի ֆոսֆիդ: Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառում-
ներ են իրականացվել 3440 հա-ի վրա: 

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 8,9%-ը, ոչխարների և այծերի գրե-
թե 6.6%-ը և խոզերի 13.2%-ը: 2012 թ. դեկտեմբերին իրացվել է 
շուրջ 2,9 հազ. տ միս (կենդանի քաշով), 1,3 հազ. տ կաթ և 10,9 
մլն ձու: 01.01.2013 թ. դրությամբ մարզում կան գյուղատնտեսա-
կան աշխատանքներին պատրաստ 628 տրակտոր, 61 հացահա-
տիկահավաք կոմբայն, 18 կերահավաք կոմբայն: Գյուղատնտեսա-
կան տեխնիկան հիմնականում մաշված է, հիմնախնդիր է այն նո-
րով փոխարինումը և առկա հավաքակազմի արդիականացումը։  

Ներկայում մարզում գործում է 104 պետական և 1 ոչ պետական 
հանրակրթական հիմնական ծրագիր իրականացնող դպրոց, որ-
տեղ սովորում է 35084 աշակերտ: Առաջին դասարանցիների թիվը 
2011-2012 ուստարում կազմել է 3425 աշակերտ: 104 դպրոցներում 
կոմպլեկտավորված է 1721 դասարան, դասարանների միջին 
խտությունը 20.4-է (գյուղական փոքր դպրոցներում խտությունը 
շատ ցածր է): Ուսուցիչների թիվը 3327 է: Ուսուցիչ - աշակերտ հա-
րաբերակցությունը՝ 1/10.5: Համակարգիչներ և համակարգչային 
դասարաններ ունեն բոլոր դպրոցները։ 
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Դպրոցների համակարգչային սարքավորումներով ապահովվա-
ծությունը մեկ համակարգչին 26.7 աշակերտ է /հանրապետական 
միջինը` 23.4/։ Համացանցին միացված են մարզի բոլոր հանրա-
կրթական դպրոցները:  

Վերջին տարիներին իրականացված դպրոցաշինության համա-
լիր ծրագրի շնորհիվ էապես բարելավվել է դպրոցական շենքերի 
վիճակը: Այժմ առաջնային խնդիր է մարզադահլիճների և խաղահ-
րապարակների կառուցումը: Էապես բարելավվել է նաև դպրո-
ցական շենքերի ջերմամատակարարումը: Տեղային ջեռուցմամբ 
2011-2012 ուստարում նոր դպրոցներ չեն ապահովվել. այդպիսի 
ջեռուցմամբ ապահովված են մարզի 87 ուսումնական հաստատու-
թյուններ (ընդհանուրի 82%-ը), իսկ մնացած դպրոցները /բոլոր 
գյուղական համայնքների/ ջեռուցվում են էլեկտրական մարտկոց-
ներով և փայտի վառարաններով:  

Վերանորոգվել են Սոլակի, Բյուրեղավանի մանկապարտեզնե-
րը: Կատարված աշխատանքների շնորհիվ շուրջ 300-ով ավելացել 
է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող 
երեխաների թիվը:  

Մարզում առաջնահերթ են համարվում նախադպրոցական 
կրթության և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրակրթու-
թյան արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյութատեխ-
նիկական բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական 
նյութերի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բովանդա-
կության արդիականության և որակի բարձրացման ռազմավարու-
թյան իրականացումը: 

Այստեղ գործում են մարզային ենթակայության 35 և համայն-
քային ենթակայության 5 բժշկական հաստատություններ. 4 
բժշկական կենտրոն, 2 պոլիկլինիկա, 2 առողջության կենտրոն, 1 
մարզային արյան բանկ և 30 առողջության առաջնային պահպան-
ման կենտրոններ, որոնց ամրակցված են 29 բուժակ-մանկաբար-
ձական կետեր: 2012 թ. դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ մարզի 
առողջապահության համակարգում աշխատողների թիվը կազմում 
է 1692 մարդ. բժիշկներ՝ 378, միջին՝ բուժանձնակազմ՝ 817:  

Մարզի առողջապահության համակարգի հիվանդանոցային 
ծառայության մահճակալային ֆոնդը 250 է, որից թերապևտիկ՝ 75, 
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վիրաբուժական՝ 58, ինֆեկցիոն՝ 22, մանկաբարձագինեկոլոգիա-
կան 95: 2012 թ. հիվանդանոցային բուժում է ստացել 9502 անձ, 
որոնց պետական պատվերի շրջանակներում` 7548, վճարովի հի-
մունքներով` 1943:  

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգ-
նության և սպասարկման շրջանակներում մարզի առողջապա-
հական ընկերությունների ֆինանսավորման հաստատված ծավալը 
2012 թ. կազմել է 2371.9 մլն դրամ։ 

 Բազմաթիվ հիմնադրամներ ներդրումներ են կատարել «Աբով-
յանի ծննդատուն» ՊՓԲԸ մանկաբարձական բաժանմունքում, 
«Մայակովսկու ԱԱՊԿ» ՓԲԸ շենքի կառուցման գործում, «Կոտայ-
քի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ-ում և այլն:  

Մարզի առողջապահության ոլորտի հիմնախնդիրներից են 
հիվանդանոցային համակարգի (Նաիրիի ԲԿ, Չարենցավանի ԲԿ, 
Գառնիի ԱԿ) և Հրազդանի մարզային արյան բանկի հիմնանորո-
գումը, արդիականացումը և որակյալ բժշկական կադրերով հա-
մալրումը, ախտաբանաանատոմիական ծառայության արդիակա-
նացումը և բժշկական թափոնների ոչնչացման և վարակազերծ-
ման համակարգի ստեղծումը: 

Մարզում բնակվում են 40269 կենսաթոշակառուներ: Կենսա-
թոշակի միջին չափը 29,000 դրամ է: Մարզի 102 զոհված և 149 
վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներ հաշվառված են 
բնակարանային պայմանների բարելավման հերթացուցակներում: 
2012 թ. դրությամբ բնակարանի կարիք ունի ժամանակավոր կա-
ցարաններում բնակվող 326 փախստական ընտանիք, իսկ անա-
պահովության գնահատման համակարգում հաշվառված են 9560 
ընտանիքներ, որոնցից նպաստառու են 8303-ը: ԽՍՀՄ բանկերում 
ունեցած ավանդների փոխհատուցման համար դիմել է 6000 
քաղաքացի: 2006-2012 թթ. փոխհատուցում է ստացել 2396 մարդ, 
որոնց 250-ը Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններ են: 

 Ընտանեկան նպաստի միջին չափը 27,000 դրամ է: Նպաստա-
ռու ընտանիքների թիվը 2012 թ. կազմել է 8303: Մարզում գործա-
զուրկների թիվը հասնում է շուրջ 6600-ի, գործազրկության ցու-
ցանիշը մոտ 0.6%-ով բարձր է հանրապետական միջինից:  
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 Կոտայքի մարզում բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ 
են մատուցում երեք օպերատորներ` «ԱրմենՏել», «Ղ-ՏԵԼԵԿՈՄ» և 
«Օրանժ-Արմենիա» ՓԲԸ-ները: «ԱրմենՏել» ընկերությունն իրա-
կանացնում է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններ: 
Ֆիքսված հեռախոսակապի պահանջարկն այստեղ ամբողջու-
թյամբ բավարարված է: 

Մարզի բնակչությունը հիմնականում հնարավորություն ունի 
բավարար որակով ընդունելու 8-10 հեռուստածրագիր, որոշ տա-
րածքներում՝ մինչև 3: 

Ներկայում մարզում կան 170 արտադրական ձեռնարկություն-
ներ, 1545 առևտրի օբյեկտներ, 5 սպառողական ապրանքների և 2 
գյուղարտադրանքի շուկաներ: Ձեռնարկություններից առաջա-
տարների շարքում են «Հրազդանջեկ» ԲԲԸ-ն, «Միկա ցեմենտը», 
«Պռոշյանի կոնյակի գործարանը», «Գեղարդ» մսամթերքի կոմբի-
նատը, «Կոտայք» գարեջրի գործարանը, «Թամարա» ՍՊԸ-ն, 
Արզնու և Գետամեջի թռչնաֆաբրիկաները, «Սարանիստ» ՍՊԸ-ն 
և այլն: 

   2012 թ. մարզում մանրածախ առևտրի շրջանառության ծավա-
լը կազմել է 39729.6 մլն դրամ, իսկ բնակչությանը մատուցած ծա-
ռայություններինը՝ 28227.0 մլն դրամ։ 

Կոտայքի մարզի զբաղվածության կենտրոններում 2012 թ. հաշ-
վառված աշխատանք փնտրողները 6.2 հազ. մարդ են, որոնցից 
չզբաղված աշխատանք փնտրողներ են 5.8 հազարը, իսկ գործա-
զուրկների թիվը կազմում է 5.5 հազ. մարդ: 
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6.  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Լոռու մարզն ընդգրկում է Սպիտակի, Ստեփանավանի, Տա-

շիրի, Թումանյանի և Գուգարքի տարածաշրջանները` 113 հա-
մայնքներով (8` քաղաքային և 105` գյուղական)։ Մարզն ունի 282.2 
հազ. բնակչություն, որից 165.3 հազարը քաղաքաբնակ (58.6%), 
116.9 հազարը` գյուղաբնակներ(41.4%): Այստեղ, 2012 թ. թողարկ-
վել է 80,043.7 մլն դրամի (ընթացիկ գներով) արդյունաբերական 
արտադրանք, որը հանրապետությունում արտադրված արտադ-
րանքի 7.1%-ն է։ Ընդհանուր առմամբ վերջին hինգ տարիներին 
մարզում արտադրված արդյունաբերական արտադրանքը կազմել 
է հանրապետությունում արտադրված արդյունաբերական արտադ-
րանքի 5.6-7.4%-ը։  

Արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքսը 113.7 է. նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է 
1.5%-ով։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները համա-
դրելի գներով համեմատելիս արձանագրվել է աճ` 5,862.9 մլն 
դրամի չափով: Աճ է գրանցվել հանքագործական և մշակող ար-
դյունաբերություններում, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի արտադրության և ջրամատակարարման, կոյուղու, 
թափոնների կառավարման և վերամշակման ոլորտներում: 

Բոլոր աղբյուրներով՝ 2012 թ. մարզում իրականացվել է 13,674.6 
մլն դրամի կապիտալ ներդրում, որը նախորդ տարվա նույն ժա-
մանակահատվածի համեմատությամբ պակաս է շուրջ 10,827.3 մլն 
դրամով և կազմել է հանրապետությունում տարվա ընթացքում 
իրականացված կապիտալ ներդրումների 2.9%-ը։  

Մարզի արտադրանքի ընդհանուր ծավալում զգալի տեսա-
կարար կշիռ ունեն Ալավերդու «Էյ-Սի-Փի», «Ախթալայի ԼՀԿ», 
«Սագամար» ՓԲԸ-ները, «ԱՏ Գրեյն», «Ձորագետ հիդրո» (Ձորա-
հէկ), «Ավտոգեն-Մ» ՍՊԸ-ները։ 

Լոռու մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցը 928.1 կմ 
է, որից միջպետական ճանապարհներ՝ 218.9 կմ, հանրապետա-
կան՝ 486.1 կմ, մարզային՝ 223.1 կմ: Մարզում կան 175 կամուրջներ 
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ու կամրջային անցումներ և 5 ավտոմոբիլային թունելներ: 2012 թ. 
պետբյուջեի միջոցներից մարզի ճանապարհաշինության ոլորտին 
հատկացվել է 1,893.780 հազ. դրամ: 

 2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 59.7 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության արտադրանքի համախառն ծավալի 7.1%-ն է։ 
Պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը 2339 հա է. նա-
խորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 181 հա-ով: Ընդհանուր 
ցանքատարածությունը 2012 թ. կազմել է 23612 հա` նախորդ տար-
վա 22362 հա դիմաց: Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքա-
տարածությունները աճել են շուրջ 1041 հա-ով, կարտոֆիլինը` 
շուրջ 254, իսկ բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարա-
ծությունները նվազել են շուրջ 2 հա-ով:  

Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց արձանագրվել է 
նաև կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի բերքի աճ: 
Նվազել է միայն հացահատիկի և հատիկաընդեղենի բերքը: «Հա-
յաստանի Հանրապետության 2010-2014 թթ. ցորենի սերմնաբու-
ծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագրի» շրջանակ-
ներում 2012թ. մարզին հատկացվել է 53.4 տ աշնանացան ցորենի 
էլիտային և 293 տ աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրու-
թյան սերմացու։  

Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մարզին ան-
վճար հատկացվել է 1441,4 կգ ցինկի ֆոսֆիդ, մկնանման կրծող-
ների դեմ պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել առավել 
վարակված 12012 հա-ի վրա:  

2012 թ. տարերային տարբեր աղետներից տուժել են 22 հա-
մայնքների շուրջ 1715 հա ցանքատարածություններ: Վնասի չափը 
կազմել է 776,5 մլն դրամ: Գարգառ, Գյուլագարակ, Վարդաբլուր, 
Կուրթան համայնքներում 2012 թ. տեղադրվել են 6 հակակարկտա-
յին կայանքներ: 

Ֆինանսական բոլոր աղբյուրների հաշվին մարզի գյուղատնտե-
սության բնագավառում կատարվել է 355,7 մլն դրամի կապիտալ 
ներդրում, որից 346,5 մլն-ը` միջազգային ծրագրերի և հիմնա-
դրամների միջոցներով, 9,2 մլն-ը` համայնքային բյուջեներից:  
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Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «Ոռոգման համա-
կարգերի վերականգնում» ծրագրով վերակառուցվել են Նալբանդի 
ջրանցքի շուրջ 5,0 կմ երկարությամբ հատվածը և Ջրաշեն հա-
մայնքի ոռոգման 3-րդ կարգի 1,6 կմ երկարությամբ ջրանցքը։ ՀՀ-
ում Լեհաստանի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ 
վերակառուցվել է Արջուտ համայնքի ոռոգման ներքին ցանցի 1.6 
կմ երկարությամբ հատված։ 2011-2015 թթ. իրականացվող ծրագրի 
շրջանակներում 2012 թ. Լորուտ, Դսեղ, Շամուտ, Ահնիձոր, Քա-
րինջ, Մարց համայնքների արոտներում ավարտվել են անասուն-
ների ջրամատակարարման և ճանապարհների վերանորոգման 
աշխատանքները:  

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 12.3%-ը, ոչխարների և այծերի` 
գրեթե 4.8 1%-ը և խոզերի 9.4%-ը։ 2012 թ. դեկտեմբերին իրացվել 
է շուրջ 4.0 հազար տ միս (կենդանի քաշով), 2.1 հազ. տ կաթ և 2.1 
մլն ձու: 01.01.2013թ. դրությամբ մարզում կան 1350 տրակտոր, 87 
հացահատիկահավաք և 10 կերահավաք կոմբայններ: Տեխնիկայի 
ընդհանուր պատրաստությունը կազմել է 84.15%: Գյուղատնտեսա-
կան տեխնիկան հիմնականում մաշված է, հիմնախնդիր է այն 
նորով փոխարինումը և առկա հավաքակազմի արդիականացումը: 
1997-2007 թթ. արտերկրի դրամաշնորհների հաշվին մարզ է ներ-
կրվել 10 կոմբայն և 52 տրակտոր: 

Լոռու մարզում գործում է 152 մարզային ենթակայության հան-
րակրթական հաստատություն, որտեղ սովորում է 25771 աշա-
կերտ, կոմպլեկտավորված 1624 դասարան, դասարանների միջին 
խտությունը 15,8 է (գյուղական փոքր դպրոցներում խտությունը 
մնում է ցածր): Ուսուցիչների թիվը 3616 է, որից բարձրագույն 
կրթությամբ` 3386(94%): Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերակցությունը 
մարզում 1/7.2 է, իսկ մարզի քաղաքային դպրոցներում՝ 1/8.2: 

2012 թ. ՀՀ Լոռու մարզի մանկապարտեզներում և մարզային 
ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-
ներում իրականացվել են 402.35 մլն դրամի կապիտալ ներդրում-
ներ։ Կառուցվել է 3 մանկապարտեզ, նորոգվել՝ 4-ը, մոնտաժվել՝ 
ջեռուցման տեղային մեկ համակարգ: Մարզում գործող 67 նախա-
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դպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված են 
4077 երեխաներ: 

Այստեղ գործում են մարզային ենթակայության 36 բուժհաս-
տատություն, 1 հիվանդանոց, 5 բժշկական կենտրոն, 1 դիսպան-
սեր, 1 արյան փոխներարկման կայան, 3 առողջության կենտրոն, 5 
պոլիկլինիկա, 20 առողջության առաջնային պահպանման կենտ-
րոն, որտեղ աշխատում են 426 բժիշկ, 970 միջին բուժաշխատող: 

Մարզի տարածքում բուժական տարբեր թեքումներով հետևյալ 
կազմակերպությունները. Վանաձորում՝ «Հովարդ Կարագյոզյան» 
բարեգործական ատամնաբուժական և ակնաբուժական կենտրո-
նը, «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում՝ «Արաբ-
կիր» բժշկական համալիրի երեխաների և դեռահասների առող-
ջության պահպանման ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղը, 
Սպիտակում՝ նույն բժշկական համալիրի երեխաների և դեռահաս-
ների առողջության պահպանման ինստիտուտի Սպիտակի մաս-
նաճյուղը, Ավետարանչական եկեղեցու հովանավորությամբ՝ «Հույս 
Հայաստանին» և «Ֆրանսահայ միության» մանկական բժշկական 
կենտրոնները, Ալավերդիում՝ «Հիպոկրատ» հունական բարեգոր-
ծական բժշկական կենտրոնը: 

2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ստացիոնար բուժօգնություն է 
ստացել 17651 բնակիչ, որոնցից վճարովի հիմունքներով հիվան-
դանոցային բուժօգնություն՝ 3687 հիվանդ: 2012 թ. մարզի ԱԱՊ 
հաստատություններ հաճախումների թիվը կազմել է 705514 մարդ 
1 բնակչի հաճախումները 2.5 են՝ նախորդ տարվա 2.4-ի դիմաց: 
Համավճարի սկզբունքով մարզի առողջապահական հիմնարկնե-
րում հիվանդանոցային բուժօգնություն է ստացել 746 մարդ՝ 
37,665.5 հազ. դրամ գումարով: Հիվանդանոցներում 1 մահճակալի 
միջին տարեկան ծանրաբեռնվածությունը 2012 թ. կազմել է 73.6%: 

Մարզում 01.01.2013 թ. դրությամբ բնակվում են 50618 կենսա-
թոշակառու, 17061 հաշմանդամ (որոնցից մանկուց հաշմանդամ-ը՝ 
730), 2666 ծնողազուրկ երեխա (որոնցից 55-ը՝ երկկողմանի) և 
7773 փախստական ընտանիք: Կենսաթոշակի միջին չափը 31500 
դրամ է: 2012 թ. անապահովության գնահատման համակարգում 
հաշվառվել են 23461 ընտանիքներ, որոնցից նոր նպաստառու են 
4827-ը: Ընտանեկան նպաստի միջին չափը 26500 դրամ է: 
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Նախորդ տարվա համեմատությամբ նպաստառու ընտանիքների 
միջին թիվը նվազել է 1517-ով: Մարզում գործազուրկների թիվը 
2012 թ. կազմել է 10167, 2013 թ.՝ 8398 մարդ։ 

Լոռու մարզում գործում են 1103 առևտրի օբյեկտներ, այդ 
թվում՝ 315 խանութ, 3 սպառողական ապրանքների շուկա, 2 գյու-
ղատնտեսական ապրանքների շուկա, 721 առևտրի կրպակ և 62 
այլ օբյեկտներ։ Մարզի մանրածախ ապրանքաշրջանառության 
ծավալը կազմել է 23.26 մլրդ դրամ, որը 1.49 մլրդ դրամով պակաս 
է 2011 թ. համապատասխան ցուցանիշից: 2012 թ. 2011 թ. համե-
մատությամբ առևտրի օբյեկտների քանակը նվազել է 42-ով: 
Դրանք հիմնականում առևտրի կրպակներ են։  

2012 թ. փոքր անկում է գրանցվել մարզի ծառայությունների 
ծավալում` կրճատվել է 2011 թ. համեմատությամբ և կազմել 14.71 
մլրդ դրամ։  

 
 

7.  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Արթիկի, Անիի, Աշոց-

քի և Ամասիայի տարածաշրջանները` 119 համայնքներով (3 քա-
ղաքային, 116 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 282.3 հազ. բնակ-
չություն, որից 169.5 հազարը քաղաքաբնակներ են (60.0%), 112.8 
հազարը գյուղաբնակներ (40.0%): 

 Մարզում 2012 թ. թողարկվել է 40,671.6 մլն դրամի (ընթացիկ 
գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որը հանրապետությու-
նում արտադրված արտադրանքի 3.6 %-ն է։ Ընդհանուր առմամբ 
վերջին hինգ տարիներին այստեղ արտադրված արդյունաբերա-
կան արտադրանքը կազմել է ՀՀ-ում արտադրված արդյունաբերա-
կան արտադրանքի 2.4-4.3%-ը։ Արդյունաբերական արտադրանքի 
ինդեքսը 88.2% է։ Արդյունաբերական արտադրանքի 2012 թ. ծա-
վալները համադրելի գներով համեմատելիս արձանագրվել է նվա-
զում՝ 2850.6 մլն դրամի չափով: Աճ է գրանցվել ջրամատակարար-
ման (շուրջ 39.8 մլն դրամ), էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
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(շուրջ 809.6 մլն դրամ) և նվազում՝ հանքագործական արդյու-
նաբերության (շուրջ 17.4 մլն դրամ), մշակող արդյունաբերության 
(շուրջ 3682.5 մլն դրամ) ոլորտներում: 

 Բոլոր աղբյուրներով մարզում 2012թ. իրականացվել են 27,239 
մլն դրամի կապիտալ ներդրում, որը նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատությամբ ավելի է 88.1 հազ. դրամով 
(ընթացիկ գներով): Այստեղ իրականացված կապիտալ ներդրում-
ները կազմել են հանրապետությունում իրականացված կապիտալ 
ներդրումների 5.8 %-ը: 

2012 թ. պետբյուջեով միջպետական և հանրապետական նշա-
նակության ավտոճանապարհների ձմեռային և ընթացիկ պահպա-
նության ու շահագործման համար նախատեսվել է 561.2 մլն դրամ, 
իսկ մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 
համար՝ 105.2 մլն։ 

Տվյալ ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզպետարանի 
պատվիրատվությամբ կատարվել են 156.3 կմ ավտոճանապարհ-
ների ձմեռային պահպանության և 107 կմ ավտոճանապարհների 
ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ: 

Շիրակի մարզում բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ 
են մատուցում երեք օպերատորներ` «ԱրմենՏել», «Ղ-տելեկոմ» և 
«Օրանժ-Արմենիա» ՓԲԸ-ները: «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ն մարզում տե-
ղակայված ավտոմատ հեռախոսակայանների միջոցով մատուցում 
է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններ: Ֆիքսված 
հեռախոսակապի պահանջարկը բավարարված է` կայանների ընդ-
հանուր ունակությունը 40000 հեռախոսահամար է:  

 2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 97.8 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության արտադրանքի համախառն ծավալի 11.6%-ն է։ 
Պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը կազմել է 468 
հա. նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 35 հա-ով: 
Ընդհանուր ցանքը 2012 թ. 57318 հա է` նախորդ տարվա 52352 
հա-ի դիմաց։ Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածու-
թյուններն աճել են շուրջ 3314 հա-ով, կարտոֆիլինը՝ շուրջ 481, իսկ 
բանջարանոցային մշակաբույսերինը կրճատվել են շուրջ 37 հա-
ով: Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց արձանագրվել է 
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հացահատիկի և հատիկաընդեղենի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, 
պտղի և հատապտղի բերքի աճ:  

2012 թ. ընթացքում Գյուղատնտեսության նախարարության 
կողմից մարզին հատկացվել է 1434.4 կգ ցինկի ֆոսֆիդ տեսակի 
մկնասպան թունանյութ։ ՀՀ հողօգտագործողներին մատչելի գնե-
րով ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի 
ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրերի 
շրջանակներում մարզին հատկացվել է 4493.0 տ ազոտական պա-
րարտանյութ և 4684000.0 դիզելային վառելանյութ: 

Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է 
անասնապահությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետու-
թյան խոշոր եղջերավոր անասունների շուրջ 15.9 %-ը, ոչխարների 
և այծերի գրեթե 12.8%-ը և խոզերի 10.8 %-ը: 2012 թ. դեկտեմբե-
րին իրացվել է շուրջ 5.1 հազ. տ միս (կենդանի քաշով), 2.6 հազ տ 
կաթ և 1.3 մլն ձու: 

Մարզում կան 1203 տրակտոր, 218 հացահատիկահավաք և 41 
կերահավաք կոմբայններ: Գյուղատնտեսական տեխնիկան հիմ-
նականում մաշված է, հիմնախնդիր է հավաքակազմի արդիակա-
նացումը: 

2012 թ. «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կա-
ռավարման մրցունակության» վարկային նոր ծրագրի շրջանակնե-
րում Բերդաշեն, Ջրառատ, Մեծ Մանթաշ, Այգաբաց, Բասեն, Հա-
ռիճ, Աղին համայնքներին հատկացվել է գյուղատնտեսական 
տեխնիկա և գյուղգործիքներ:  

Շիրակի մարզպետարանի իրավասությամբ գործում են 155 պե-
տական ուսումնական հաստատություններ, որոնցից 149-ը՝ հան-
րակրթական, 2-ը` հատուկ կրթության, 1-ը` երեկոյան, 1-ը` մարզա-
կան և 1-ը` արվեստի: Դպրոցներից 1-ն ունի վարժարանի կարգա-
վիճակ: Մարզում գործում են նաև ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության ենթակայության 13 ավագ դպրոցներ, 1 վարժա-
րան, ԳՊՄԻ և ՀՊՃՀ հենակետային ավագ դպրոցները, ՀՊՏՀ 
հենակետային վարժարանը: Պետական հանրակրթական դպրոց-
ներում սովորում են շուրջ 26236 աշակերտներ: Դպրոցների և 
աշակերտների թիվը կազմում է հանրապետությունում գործող 
դպրոցների և աշակերտների թվի մոտ 10%-ը: Դպրոցներից 55-ը 
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(32%-ը) մարզի 3 քաղաքներում են, 115-ը՝ (68%-ը) 112 գյուղերում: 
Քաղաքային դպրոցներում սովորում են շուրջ 17528 աշակերտներ 
(աշակերտների ընդհանուր թվի 56.6%-ը): 

Հանրակրթական դպրոցներից 30-ը բարձր լեռնային, 44-ը` լեռ-
նային, 13-ը` սահմանամերձ բնակավայրերում են: Երկու հատուկ 
դպրոցներ իրականացնում են կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք ունեցող երեխաների համար նախատեսված 
կրթական ծրագրեր: Այդ դպրոցներում ընդգրկված են 135 երե-
խաներ: Ոչ պետական 4 հանրակրթական դպրոցներում սովորում 
է շուրջ 475 երեխա: Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն 
ունի մանկավարժների 77.8, բարձրագույն ոչ մանկավարժական` 
3.8, միջին մասնագիտական մանկավարժական` 15.1, թերի բարձ-
րագույն՝ 3,3%-ը: Մանկավարժական կրթություն ունի ուսուցիչների 
92.6%-ը: Միայն միջնակարգ կրթությամբ ուսուցիչներ համակար-
գում չեն աշխատում: Մանկավարժների 80%-ը իգական սեռի են:  

2011-2012 ուսումնական տարում 4 դպրոցներ (Գյումրու թիվ 1, 
թիվ 2, թիվ 26 և թիվ 37) վերակազմակերպվեցին ավագ դպրոցնե-
րի: Մարզի 13 ավագ դպրոցներում ընդգրկված են 4351 աշա-
կերտներ: 

Շիրակի մարզի հինգ` Գյումրու թիվ 1, թիվ 7, թիվ 40, թիվ 11 
միջնակարգ, թիվ 31 հիմնական, Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց-
ներում 159 երեխայի համար իրականացվում է ներառական կրթու-
թյուն: Խնդիր է դրված առաջիկայում ավելացնել ներառական 
կրթություն իրականացնող դպրոցների թիվը:  

Մարզում առաջնահերթ են համարվում նախադպրոցական 
կրթության և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրակրթու-
թյան արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյութատեխ-
նիկական բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական 
նյութերի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բովանդա-
կության արդիականությունը և որակի բարձրացման ուղղություն-
ների մշակումը: 

Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործում է 33 
բուժհաստատություն՝ 5 պոլիկլինիկա, 1 ընտանեկան բժշկության 
կենտրոն, 2 ծննդատուն, 2 դիսպանսեր, 3 բժշկական կենտրոն, 6 
գյուղական բժշկական ամբուլատորիա, 8 գյուղական առողջության 
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կենտրոն, 1 շտապ բուժօգնության կայան, 1 արյան փոխներարկ-
ման կայան, 1 պաթոլոգո-անատոմիական լաբորատորիա: Գյու-
ղական բժշկական ամբուլատորիաներին ամրակցված են 119 
բուժակ-մանկաբարձական կետեր: Մարզի բուժհիմնարկներում 
աշխատում են 476 բժիշկ և 1263 բուժքույր:  

Շիրակի մարզի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատու-
թյուններ այցելությունների թիվը 2012 թ. կազմել է 663823: 
Ծնունդների թիվը 3810 է, 2011 թ. 3805 էր: Պետպատվերի շրջա-
նակներում իրականացված բժշկական ծառայությունների ծավալը 
դրամական արտահայտությամբ կազմում է 3052.256 հազար 
դրամ: Մատուցված վճարովի ծառայությունների ծավալը` 320574 
հազ.դրամ է: Շիրակի մարզպետի միջնորդությամբ 165 հիվանդ-
ներ, ովքեր ընդգրկված չեն պետության կողմից երաշխավորված 
անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին /հա-
տուկ/ խմբերում, սակայն գտնվում են սոցիալական խիստ ծանր 
պայմաններում, ստացել են անվճար հիվանդանոցային բժշկական 
օգնություն:  

ՀՀ առողջապահության նախարարությունից 2012 թ. ստացվել է 
273022.6 դրամի դեղորայք, որից կենտրոնացված գնումների հաշ-
վին՝ 115331.2, իսկ մարդասիրական օգնության հումանիտար 
կենտրոնի կողմից՝ 157691.4 դրամի: 

 «Ջերմուկ», «Արզնի», «Գանձաղբյուր» առողջարանների ուղե-
գրեր են տրամադրվել մարզի 94 հաշմանդամների: Մանկական 
ուղեղային կաթված հիվանդությամբ տառապող հինգ երեխաների 
և նրանց խնամողների վերականգնողական-առողջարանային բու-
ժումը կազմակերպվել է Ջերմուկ քաղաքի «Արարատ» մանկական 
առողջարանում: 

Երևանի «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն 
ՓԲԸ մասնագետների կողմից մարզի բնակչության համար կազ-
մակերպվել են բաց դռների օրեր, որոնց ընթացքում խոհրդատվու-
թյուն են անցել 1006 հիվանդներ, որոնց 10-ը վիրահատվել են 
«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում, իսկ 15՝ ուղեգրվել Երևա-
նի «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ: 

Մարզում բնակվում են 45777 կենսաթոշակառուներ, 240 
փախստական ընտանիքներ` թվով 820 մարդ: Բնակարանով 
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ապահովվել է 162 ընտանիք: 2012 թ. ընտանեկան նպաստ է ստա-
ցել 14970 մարդ, իսկ գրանցված գործազուրկների թիվը 8101 է։ 

Ներկայում այստեղ գործում են 1035 առևտրի օբյեկտներ, այդ 
թվում՝ 4 սպառողական ապրանքների և 2 գյուղատնտեսական ար-
տադրանքի շուկաներ: Սպառողական շուկան կայուն է, և 2012 թ. 
մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմել է 25 մլրդ 
051 մլն դրամ, կամ 2011 թ. համեմատությամբ աճել է 2.9%-ով: 
Մարզում բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայությունների 
ծավալը 2012 թ. տվյալներով կազմել է 18 մլրդ 451 մլն դրամ։  

 
 
 

8.  ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի և 

Մեղրու տարածաշրջանները` 109 համայնքներով (7 քաղաքային, 
102 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 153.0 հազ. բնակչություն, որից 
103.6 հազարը քաղաքաբնակներ են (67.7%), 49.4 հազարը` գյու-
ղաբնակներ (32.3%): 

Մարզում 2012 թ. թողարկվել է 198,577.3 մլն դրամի (ընթացիկ 
գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որը հանրապետությու-
նում արտադրված արտադրանքի 17.7%-ն է։ Ընդհանուր առմամբ 
վերջին hինգ տարիներին մարզում արտադրված արդյունաբերա-
կան արտադրանքը կազմել է Հայաստանում արտադրված արդյու-
նաբերական արտադրանքի 14.4-18.3%-ը։ 2012թ. 2011թ. համեմա-
տությամբ թողարկվել է 20,334 մլն դրամի ավել արդյունաբերա-
կան արտադրանք: Արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքսը 
110.5 է, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համե-
մատությամբ պակաս է 3.4%-ով։  

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները հաշվարկված 
համադրելի գներով աճել են 19696.5 մլն դրամի չափով: Աճ է 
գրանցվել հանքագործական արդյունաբերության (շուրջ 16687.7 
մլն դրամ), մշակող արդյունաբերության (շուրջ 291.6 մլն դրամ), 
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էլեկտրաէներգիայի արտադրության(շուրջ 2768.9 մլն դրամ) և 
նվազում է ամրագրվել ջրամատակարարման (շուրջ 51.5 մլն դրամ) 
ոլորտում: 

 Բոլոր աղբյուրներով՝ մարզում 2012 թ. իրականացվել է 
26,303.4 մլն դրամի (ընթացիկ գներով) կապիտալ ներդրում, որը 
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 
պակաս է շուրջ 360.0 մլն դրամով և կազմել է հանրապետությու-
նում տարվա ընթացքում իրականացված կապիտալ ներդրումների 
5.6 %-ը։  

Ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրներով 2012 թ. մարզի ճա-
նապարհաշինարարական և այլ կազմակերպությունների կողմից 
ընդհանուր առմամբ իրականացվել է շուրջ 3.6 մլրդ դրամի աշխա-
տանք, որից ՀՀ պետական բյուջեով՝ 2,69 մլրդ դրամի այլ աղ-
բյուրների հաշվին՝ 886.0 մլն դրամի։  

Պետբյուջեից ֆինանսավորմամբ իրականացվել են ավելի քան 
2.69 մլրդ դրամի տարբեր նշանակության ճանապարհների հիմ-
նանորոգման, ինչպես նաև պետական ու մարզային նշանակու-
թյան ճանապարհների ձմեռային պահպանության, ընթացիկ պահ-
պանման և շահագործման աշխատանքներ. այդ գումարից՝ միջ-
պետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների 
հիմնանորոգման վրա ծախսվել է 1.15 մլրդ դրամ։ Միայն միջպե-
տական, հանրապետական և մարզային նշանակության ճանա-
պարհների ձմեռային պահպանության, ընթացիկ պահպանման ու 
շահագործման համար ծախսվել է 826.0 մլն դրամ: ՀՀ Կառավա-
րության կողմից հատկացված 710.0 մլն դրամ ընդհանուր գումա-
րով ասֆալտապատվել են Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի և 
Ագարակ քաղաքների ներհամայնքային ճանապարհները։ 

Մարզի համեմատաբար խիտ բնակեցված քաղաքային հա-
մայնքներում բնակչությունը հնարավորություն ունի բավարար 
որակով ընդունելու 4-7 հեռուստածրագիր, իսկ փոքր քաղաքնե-
րում և որոշ գյուղական բնակավայրերում` 1։ Միայն 1 հեռուստա-
ալիք է դիտում մարզի բնակչության 12%-ը (բնակավայրերի 33%-ը)։ 

 2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 52.7 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության արտադրանքի համախառն ծավալի 6.3%-ն է։ 
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Պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը կազմել է 2436 
հա, կամ նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 26 հա-
ով։ Ընդհանուր ցանքատարածությունը 2012 թ. 28745 հա է` նա-
խորդ տարվա 24761 հա-ի դիմաց: Հացահատիկային մշակաբույ-
սերի ցանքատարածություններն ավելացել են շուրջ 3809 հա-ով, 
բանջարանոցային մշակաբույսերինը` շուրջ 6 հա-ով և կարտո-
ֆիլինը՝ շուրջ 26 հա-ով։  

Արձանագրվել է հացահատիկի, հատիկաընդեղենի, կարտոֆի-
լի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի բերքի աճ։ 2012 թ. գյու-
ղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի համախառն բերքը 
ավելի է եղել նախորդ տարվա ցուցանիշներից։ 

Տնտեսավարող սուբյեկտների ունեցած ցանքի համար անհրա-
ժեշտ սերմացուների մեծ մասն անհայտ ծագմամբ է և չի կարող 
ապահովել բարձր բերքատվություն։ Բացի դրանից, 2012 թ. գար-
նանային ցրտահարությունները լուրջ դժվարություններ են ստեղ-
ծել պտղատու ծառատեսակների մշակությամբ զբաղվող տնտեսա-
վարողների համար, իսկ առատ տեղումները պատճառ են դարձել 
հիվանդությունների և վնասատուների արագ զարգացման։ Եղա-
նակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով խախտվել են 
ցանքերի ժամկետները, ինչը նույնպես բացասաբար է անդրա-
դարձել բերքատվության վրա։ 2012 թ. մարզում որոշակի աշխա-
տանքներ են կատարվել օրգանական գյուղատնտեսության զար-
գացման ուղղությամբ։ 2013թ. այգիների տարածությունները ավե-
լացնել ևս 2 հա-ով։ 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից, մկնանման 
կրծողների դեմ պայքար կազմակերպելու համար, 2012 թ. մարզ է 
առաքվել 1423 կգ ցինկի ֆոսֆիդ տեսակի թունանյութ։ Շոշափելի 
աշխատանք է կատարվել հանքային պարարտանյութերի և թունա-
քիմիկատների ձեռքբերման և օգտագործման նպատակով։ Պետ-
պատվերի շրջանակներում ժամանակին կատարվել են գյուղա-
տնտեսական կենդանիների հիվանդությունների դեմ պատվաս-
տումներ, ինչպես նաև ախտորոշիչ բոլոր հետազոտությունները, 
անասնաբուժական և անասնաբուժասանիտարական միջոցա-
ռումները։ 
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Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը։ Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 8.5, ոչխարների և այծերի գրեթե 
15.1 և խոզերի 7.3 %-ը։ 2012 թ. դեկտեմբերին իրացվել է շուրջ 3.0 
հազ. տ միս (կենդանի քաշով), արտադրվել 1.5 հազ. տ կաթ և 1.0 
մլն հատ ձու:  

01.01.2013 թ. դրությամբ մարզում կան 818 տրակտոր, 121 հա-
ցահատիկահավաք և 20 կերահավաք կոմբայններ։ 1997-2007 թթ. 
արտերկրի դրամաշնորհների հաշվին մարզ է ներկրվել 14 կոմ-
բայն և 64 տրակտոր։ 

Գյուղատնտեսական տեխնիկան հիմնականում մաշված է, հիմ-
նախնդիր է այն նորով փոխարինումը և առկա հավաքակազմի ար-
դիականացումը։ Այս ուղղությամբ որոշակի ներդրումներ է կա-
տարել «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ ընկերությունը՝ մարզի Դավիթ 
Բեկ, Կաղնուտ, Վ.Խոտանան, Տաթև, Ակներ, Խոզնավար, Վաղա-
տուր, Վերիշեն, Խնածախ, Խնձորեսկ, Հարժիս, Շուռնուխ, Տաշ-
տուն, Բալաք, Գորայք, Իշխանասար համայնքներին տրամադրե-
լով շուրջ 76.5 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ գյուղտեխնիկա 
/համաֆինանսավորմամբ/։ 

Սյունիքի մարզում գործում է 118 հանրակրթական դպրոց, որից 
114-ը՝ մարզային ենթակայության, որտեղ սովորում է 14307 աշա-
կերտ։ 114 դպրոցներում կոմպլեկտավորված է 1015 դասարան, 
դասարանների միջին խտությունը կազմում է 15.1։ Ուսուցիչների 
թիվը 2300 է։ Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերակցությունը մարզում 
1/6.7 է, իսկ մարզի քաղաքային դպրոցներում` 1/9.6։  

Այստեղ գործում են նաև 1 նախնական և 8 միջին մասնա-
գիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաս-
տատություններ։ Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրա-
կանացնում են Գորիսի պետական համալսարանը, Հայաստանի 
պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնա-
ճյուղը, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Սի-
սիանի մասնաճյուղը և Գորիսի «Սյունիք» ինստիտուտը։ 

Կրթության ոլորտում ներկայում կատարվում են ծավալուն բա-
րեփոխումներ։ Բարեփոխումների գործընթացում առանձնապես 
կարևորվում է ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող «Կրթության 
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որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագիրը, որի 
նպատակն է՝ համընդհանրացման արդի պայմաններում Հայաս-
տանի կրթական համակարգի զարգացումն ուղղորդել դեպի «գի-
տելիքների տնտեսության» պահանջները։ Վարկային երկրորդ 
ծրագրի շրջանակներում 2011-2012 թթ. Սյունիքում, մարզի հանրա-
կրթական ուսումնական կամ նախադպրոցական հաստատություն-
ների հիմքի վրա, նախադպրոցական քիչ ծախսատար մոդելներով 
7 ծրագիր է իրականացվել։ Գործընթացը շարունակելի է։ 

2012 թ. այստեղ վերանորոգվել է 20 դպրոց, համակարգչային 
դասարաններ ունի մարզի դպրոցների 86%-ը։ Կրթության ազգա-
յին ինստիտուտի տարեկան գործունեության՝ ուսուցիչների վերա-
պատրաստման ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են 
մարզի բոլոր ուսուցիչները։ Աշխատանքները կազմակերպվել և 
իրականացվել են վերոնշյալ ինստիտուտի Կապանի և Գորիսի 
մասնաճյուղերում։ 

2011-2012 ուստարում հանրապետության համալիր դասարան-
ների մեծ մասը կազմակերպվել է Սյունիքի մարզում։ Բազմահա-
մալիր դասարանների պրակտիկան կիրառվում է ոչ միայն տար-
րական, այլև հիմնական, երբեմն՝ ավագ դասարանների նկատ-
մամբ։ 1-ին դասարան չի համալրվել 13 դպրոցներում։ 

 Մարզում առաջնահերթ են համարվում նաև նախադպրոցա-
կան կրթության և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրա-
կրթության արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյու-
թատեխնիկական բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթո-
դական նյութերի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բո-
վանդակության արդիականությունը և որակի բարձրացման ռազ-
մավարական ուղղությունների որոշումը: 

Այստեղ գործում են մարզային ենթակայության 17 առողջապա-
հական հաստատություններ. քաղաքային համայնքներում` 5 
բժշկական կենտրոններ, 1 մարզային նյարդահոգեբուժական դիս-
պանսեր, 1 մարզային արյան փոխներարկման կայան, գյուղական 
համայնքներում` 10 առողջության առաջնային պահպանման 
կենտրոն, որոնց ամրակցված են 101 բուժակ-մանկաբարձական 
կետ։ Մարզի բուժհիմնարկներում աշխատում են 63 ընտանեկան 
բժիշկներ։ 
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Սյունիքի մարզի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատու-
թյուններ այցելությունների թիվը 2012 թ. կազմել է 595828 (մեկ 
բնակչի հաշվով՝ 3.8 այցելություն)։ Պետության կողմից երաշխա-
վորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջա-
նակներում ստացիոնար պայմաններում բուժում է ստացել 10577 
հիվանդ։ Վճարովի հիմունքներով ստացիոնար բուժօգնություն են 
ստացել 1202, իսկ համավճարի սկզբունքի կիրառմամբ՝ 491 քա-
ղաքացիներ։ Առողջապահական հիմնարկներում մահճակալների 
միջին ծանրաբեռնվածությունը 51.4% է։ 

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգ-
նության և սպասարկման շրջանակներում մարզի առողջապա-
հական ընկերությունների ֆինանսավորման հաստատված ծավալը 
կազմել է 1,672 մլրդ դրամ։ 2012 թ. մարզի բուժհաստատություննե-
րը հիվանդներին անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրել 
են 49.9 մլն դրամի դեղորայք, որը մոտ 10.0 մլն դրամով գերա-
զանցում է 2011 թ. ցուցանիշը։ 

Մարզում բնակվում են 25390 կենսաթոշակառու, 565 զոհված 
ազատամարտիկների ընտանիքներ։ Մարզի գերակա խնդիրներից 
մեկը մնում է սոցիալապես անապահով խավի՝ բնակարանով 
ապահովության խնդիրը։ Շվեյցարական զարգացման և համա-
գործակցության գործակալության, ՀՀ քաղաքաշինության, Աշխա-
տանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների, Սյունիքի 
մարզպետարանի, Գորիսի քաղաքապետարանի համագործակցու-
թյամբ Գորիս քաղաքում շահագործման է հանձնվել 20 բնակա-
րանով սոցիալական տուն: Մարզում ընտանեկան նպաստ է ստա-
նում 3634 մարդ, հաշմանդամներ են 8639 հոգի, իսկ գրանցված 
գործազուրկների թիվը կազմում է 4671։  

Ներկայում մարզում գործում է 383 առևտրի ձեռնարկություն, 
այդ թվում՝ 4 սպառողական ապրանքների շուկա: Սպառողական 
շուկան կայուն է, և 2012 թ. ապրանքաշրջանառության ծավալը 
կազմել է 15.36 մլրդ դրամ: Բնակչությանը մատուցված վճարովի 
ծառայությունների ծավալը 11,7 մլրդ դրամ է (ընթացիկ գներով)։  

2012 թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Սյունիքի մարզի զբաղ-
վածության կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրողնե-
րը 5.0 հազ. մարդ են, որոնցից գործազուրկները՝ 4671 մարդ: 
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Գործող արտադրական կազմակերպություններից մարզի 
տնտեսության մեջ էական կշիռ ունեն «Զանգեզուրի ՊՄԿ», «Դինո 
Գոլդ Մայնինգ Քամփընի», «Ագարակի ՊՄԿ», «Որոտանհեկ-երի 
համակարգ»ՓԲԸ-ները և այլն:  

Գեղատեսիլ բնությամբ և հարուստ պատմամշակութային ժա-
ռանգությամբ Սյունիքի մարզում զբոսաշրջությունը մնում է թույլ 
զարգացած. մարզի հարուստ զբոսաշրջային ռեսուրսը լիակատար 
կերպով չի օգտագործվում: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, 
որ զբոսաշրջության զարգացումը կարող է լինել Սյունիքի մարզի 
տնտեսական զարգացման կարևորագույն խթանը, ինչը կբարձ-
րացնի բնակչության կենսամակարդակը և հնարավորություններ 
կստեղծի մարզի կայուն տնտեսական աճի համար: Այս նպատա-
կով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակվել է «Տաթև» 
զբոսաշրջային կենտրոնի զարգացման ծրագիրը, որը կոչված է 
Հայաստանի հարավային տարածաշրջանը դարձնել զբոսաշրջու-
թյան գրավիչ կենտրոն: 

 
 
9.  ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ  

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Տավուշի մարզն իր մեջ ընդգրկում է Իջևանի, Դիլիջանի, Բերդի 

և Նոյեմբերյանի տարածաշրջանները` 62 համայնքներով` (5 քա-
ղաքային և 57 գյուղական)։ Մարզն ունի շուրջ 134.8 հազ. բնակչու-
թյուն, որից 52.8 հազարը քաղաքաբնակներ են (39.2%), 82.0 հա-
զարը՝ գյուղաբնակներ (60.8%): 

 Մարզում 2012 թ. թողարկվել է 7,407.5 մլն դրամի (ընթացիկ 
գներով) ար-դյունաբերական արտադրանք, որը հանրապետությու-
նում արտադրված արտադրանքի 0.7%-ն է։ Ընդհանուր առմամբ 
վերջին hինգ տարիներին մարզում արտադրված արդյունաբերա-
կան արտադրանքը կազմել է Հայաստանում արտադրված արդյու-
նաբերական արտադրանքի 0.6-0.8%-ը: 

2012 թ. մարզում թողարկվել է նախորդ տարվանից 1,148 մլն 
դրամով ավելի արդյունաբերական արտադրանք։ Արդյունաբերա-
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կան արտադրանքի ինդեքսը 106.6% է։ Արդյունաբերական արտա-
դրանքի 2012 թ.ծավալները համադրելի գներով համեմատելիս 
նույնպես աճել են՝ 758.1 մլն դրամի չափով: Աճ է գրանցվել հան-
քագործական արդյունաբերության (շուրջ 140.1 մլն դրամ), մշակող 
արդյունաբերության (շուրջ 302.8 մլն դրամ), էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության (շուրջ 309.2 մլն դրամ) և ջրամատակարարման 
(շուրջ 6.0 մլն դրամ) ոլորտներում: 

Բոլոր աղբյուրներով՝ մարզում 2012 թ. իրականացվել է 35,731.5 
մլն դրամի կապիտալ ներդրում, որը նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատությամբ պակաս է 12,282.7 հազ. դրա-
մով (ընթացիկ գներով): Այստեղ իրականացված կապիտալ 
ներդրումները կազմել են հանրապետությունում իրականացված 
կապիտալ ներդրումների 7.6 %-ը։  

2012 թ. ՀՀ պետական բյուջեով միջպետական և հանրապե-
տական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթա-
ցիկ պահպանության և շահագործման նպատակով նախատեսվել 
էր 510.0 մլն դրամ գումար: Իսկ Տավուշի մարզային նշանակու-
թյան ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության 
և շահագործման աշխատանքների իրականացման համար 72.8 
մլն:  

 2012 թ. մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի ծավալը կազմել է 41.2 մլրդ դրամ, որը հանրապետության գյու-
ղատնտեսության արտադրանքի համախառն արտադրանքի ծա-
վալի 4.9%-ն է։ Պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը 
կազմել է 2241 հա, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ պա-
կաս է 17 հա-ով: Ընդհանուր ցանքատարածությունները 2012 թ. 
14923 հա են` նախորդ տարվա 14252 հա դիմաց: Հացահատի-
կային մշակաբույսերի ցանքատարածություններն աճել են շուրջ 
101 հա-ով, կարտոֆիլինը՝ շուրջ 270 հա-ով, բանջարանոցային 
մշակաբույսերինը՝ շուրջ 70 հա-ով:  

 Ցանքատարածությունների աճին զուգընթաց արձանագրվել է 
հացահատիկի և հատիկաընդեղենի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, 
պտղի և հատապտղի բերքի աճ: Կառավարության որոշմամբ՝ «ՀՀ 
հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտական պարարտա-
նյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրա-
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գրով» մարզին 2012 թ. գարնանը հատկացվել է 375,45 տ ազոտա-
կան պարարտանյութ։  

 2010 թ.-ից որոշակի աշխատանքներ են կատարվում սերմնա-
բուծության և սերմարտադրության զարգացման ուղղությամբ, իսկ 
2012 թ. աշնանը հիմնվել են ցորենի սերմնաբուծական տնտեսու-
թյուններ. Արծվաբերդում՝ 10, Նավուրում՝ 20 հա-ի վրա 18 համայն-
քի օգնության կարգով տրամադրվել է Ռուսաստանի Դաշնությու-
նից ներկրված 42.515 տ աշնանացան ցորենի սերմացու: 

2012 թ. «Մասիս-Տաբակի» կողմից գյուղացիական տնտեսու-
թյունների հետ պայմանագիր է կնքվել 470 հա ծխախոտի մշակու-
թյան համար։ 

 Վերջին տարիներին մարզի 13 համայնքներում կառուցվել են 
60 ջերմատներ՝ 6970 քառ.մ ընդհանուր տարածությամբ։  

 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի շրջա-
նակներում 2010 թ. մարզ է ներկրվել շվեյցարական 50 գլուխ 
«Ֆլեգվի» ցեղի կաթնամսատու տեսակի երինջ։ Որպես տոհմային 
կորիզ՝ 2011 թ. ներկրվել է 80 գլուխ դանիական «Ջերսեյ» ցեղի 4-5 
ամսական հղի երինջ։  

Մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է անասնապա-
հությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության խոշոր 
եղջերավոր անասունների շուրջ 5.4 %-ը, ոչխարների և այծերի 
գրեթե 2.3 %-ը և խոզերի 11.4 %-ը։ 2012 թ. դեկտեմբերին իրացվել 
է շուրջ 2.1 հազ. տ միս (կենդանի քաշով), 0.9 հազ. տ կաթ և 1.3 
մլն ձու: 

 Մարզում կան 768 տրակտոր, 43 հացահատիկահավաք և 3 
կերահավաք կոմբայններ: Գյուղատնտեսական տեխիկայի 90 %-ի 
ամորտիզացիայի սահմանված ժամկետներն անցել են: Կազմվել է 
«Գյուղատնտեսության տեխնիկական վերազինման և գյուղա-
տնտեսական տեխնիկայի օգտագործման արդյունավետության 
բարձրացման միջոցառումների ծրագիր»:  

Տավուշի մարզում գործում է 77 հանրակրթական դպրոց, որ-
տեղ սովորում է 15033 աշակերտ: Դպրոցներում կոմպլեկտավոր-
ված է 889 դասարան, դասարանների միջին խտությունը 17 է։ 
Գյուղական փոքր դպրոցներում խտությունը շատ ցածր է, այդ 
պատճառով առաջացել է երկհամալիր և եռհամալիր դասարան-
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ների անհրաժեշտություն: Դպրոցում աշխատող ուսուցիչների թիվը 
հասնում է 1994-ի, նրանց հիմնական մասն ունի բարձրագույն 
կրթություն: Համակարգչային դասարաններ ունեցող դպրոցների 
թիվը 74 է: Կազմակերպվել են դպրոցների տնօրենների մրցույթ-
ներ։ 2011 թ.-ից մարզի բոլոր դպրոցներն անցել են ներառական 
կրթության համակարգի:  

Մարզում գործում է 79 մանկապարտեզ` 4560 երեխաներով: 
Այստեղ առաջնահերթ են համարվում նախադպրոցական կրթու-
թյան և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրակրթության 
արդյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյութատեխնիկա-
կան բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական նյութե-
րի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բովանդակության 
արդիականացումը և որակի բարձրացման ուղղությունների որո-
շումը: 

Տավուշի մարզի առողջապահական համակարգը ներկայաց-
ված է 26 ՓԲԸ-ներով. Իջևանի, Դիլիջանի, Բերդի, Նոյեմբերյանի 
ԲԿ-ներ, Իջևանի առողջության առաջնային պահպանման կենտ-
րոն, 3 առողջության կենտրոն /Աչաջուր, Արծվաբերդ, Այգեձոր/ և 
18 գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ /4-ը՝ համայնքային 
ենթակայության/:  

 Ընդհանուր առմամբ վերջին 5 տարիներին մարզի առողջա-
պահական համակարգում իրականացվել է շուրջ 1.1 մլրդ դրամի 
շինարարական աշխատանք: 26 բուժհաստատություններից 13-ը 
ապահովված են շտապ օգնության մեքենաներով: Ծննդաբերու-
թյունների թիվը 1334 է: 2012 թ.-ի մարզում արձանագրվել է բու-
տուլիզմի 6 դեպք: 

Հաղարծնի ԱԱՊԿ-ն ստացել է ԷՍԳ ապարատ: ՎիվաՍել-ՄՏՍ 
ընկերությունը Իջևանի ԲԿ-ին նվիրաբերել է նորածնային պուլսօք-
սիմետր և տաքացնող ներքնակ: 2012 թ. բարերարի միջոցներով 
լուծվել են Թովուզի ԲՄԿ գազիֆիկացման և ջեռուցման խնդիր-
ները: 

2012թ.Նոյեմբերյանի ԲԿ-ն ստացել է ջրի մաքրման սարք` հեմո-
դիալիզի բաժանմունքի համար: 

2012թ. մարզպետարանից դրամական աջակցություն է ստացել 
շուրջ 1100 ընտանիք: Մարզի 45 գործատուներ ընդգրկվել են 
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զբաղվածության ակտիվ ծրագրերում: 25 գործատուների մոտ 
անցկացված մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում 
անհրաժեշտ հմտություններ են ձեռք բերել 155 աշխատանք փնտ-
րողներ, որոնց 66-ը նշանակվել են աշխատանքի: Աշխատավարձի 
մասնակի փոխհատուցման ծրագրում ընդգրկվել են 19, մասնագի-
տություն ունեցող սակայն աշխատանքային ստաժ չունեցող աշ-
խատանքային պրակտիկայի ծրագրում՝ 15, հաշմանդամի աշխա-
տատեղի հարմարեցման ծրագրում՝ 3 աշխատանք փնտրողներ։ 
2012 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներին վերապատրաստվել են 
Իջևանի զբաղվածության մարզային կենտրոնում հաշվառված 69 
աշխատանք փնտրողներ, որոնք ստացել են ձեռագործի, համա-
կարգչային օպերատորի և սեղանի ձևավորողի մասնագիտություն-
ներ։ Նրանցից 15-ը (ուսուցումն ավարտածների 25%-ը) նշանակվել 
է աշխատանքի։  

Հունիս ամսին կազմակերպվել է մարզի 80 անապահով ընտա-
նիքների երեխաների ամառային հանգիստը Հանքավանի «Լուսա-
բաց» ճամբարում։ 2012 թ. ընտանեկան նպաստ է ստացել 4904 
մարդ, իսկ գործազուրկների թիվը 4863 մարդ է։ 

Ներկայում Տավուշի մարզում գրանցված է 138 արտադրական 
ձեռնարկություն: Խոշոր արտադրական ձեռնարկություններից 
մարզի տնտեսության մեջ էական կշիռ ունեն «Քարարտ» ՓԲԸ-ն, 
«Իջևանի բենտոնիտ» ԲԲԸ-ն, Երևանի կոնյակի գործարանի Բեր-
դի մասնաճյուղը, «Իջևանի գինու-կոնյակի գործարան» ԲԲԸ-ն, 
«Դիլիջանի հանքային ջրերի գործարան» ԲԲԸ-ն և այլն: 

 Մարզում սպառողական շուկան կայուն է, ապրանքաշրջանա-
ռության ծավալը 2012 թ. կազմել է ավելի քան 13 մլրդ դրամ: Ապ-
րանքաշրջանառությունն իրականացվել է 1058 առևտրի օբյեկտ-
ների միջոցով: Մոտ 196 նոր աշխատատեղ է բացվել ջերմոցային 
տնտեսություններում և վերամշակող ձեռնարկություններում: Մար-
զի արդյունաբերական կազմակերպություններում, առևտրի և 
սպասարկման ոլորտի ձեռնարկություններում աշխատում է շուրջ 
16500 մարդ, որոնց միջին ամսական աշխատավարձը մոտ 82000 
դրամ է: 2012 թ. տվյալներով՝ արդյունաբերության ոլորտում զբաղ-
վածների թիվը կազմում է մոտ 2000, իսկ ծառայություններում` 
մոտ 14600 մարդ: Այստեղ գրանցված են 142 արտադրական, 1058 
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մանրածախ և մեծածախ առևտրի և 36 սպասարկում իրականաց-
նող սուբյեկտներ։ Կան 47 հասարակական կազմակերպություն-
ներ: Գրանցված արտադրական ձեռնարկություններից գործում է 
48-ը, իսկ մեծածախ և մանրածախ առևտրի և սպասարկում իրա-
կանացնող ձեռնարկություններից` 662-ը:  

 

 
10. ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ  

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Վայքի և Եղեգնաձորի տարա-

ծաշրջանները` 44 համայնքներով (3 քաղաքային, 41 գյուղական)։ 
Մարզն ունի շուրջ 56.1 հազ. բնակչություն, որից 19.4 հազարը 
քաղաքաբնակներ են (34.6%), 36.7 հազարը` գյուղաբնակներ 
(65.4%): 

Մարզում 2012 թ. թողարկվել է 9151.1 մլն դրամի (ընթացիկ գնե-
րով) արդյունաբերական արտադրանք, որը հանրապետությունում 
արտադրված արտադրանքի 0.8%-ն է։ Ընդհանուր առմամբ 
վերջին hինգ տարիներին այստեղ արտադրված արդյունաբերա-
կան արտադրանքը կազմել է Հայաստանում արտադրված արդյու-
նաբերական արտադրանքի 0.8-0.9%-ը։  

2012 թ. մարզում նախորդ տարվանից ավելի է թողարկվել 
1467.3 հազ. դրամի արդյունաբերական արտադրանք։ Արդյու-
նաբերական արտադրանքի ինդեքսը 113.5 է, նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ավելացել է 12.4%-
ով։  

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները համադրելի 
գներով համեմատելիս նույնպես արձանագրվել է աճ` 1332.0 մլն 
դրամի չափով: Աճ է գրանցվել մշակող արդյունաբերության (շուրջ 
829.8 մլն դրամ), ջրամատակարարման (շուրջ 14.2 մլն դրամ) և 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտներում, իսկ հանքագոր-
ծական արդյունաբերության ոլորտում ամրագրվել է նվազում 
(շուրջ 55.7 մլն դրամ)։  

Բոլոր աղբյուրներով 2012 թ. մարզում իրականացվել է 5,597.7 
մլն դրամի (ընթացիկ գներով) կապիտալ ներդրումն, որը նախորդ 
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տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է 
շուրջ 1,497.1 մլն դրամով և կազմել է հանրապետությունում տար-
վա ընթացքում իրականացված կապիտալ ներդրումների 1.2%-ը։  

2012 թ. պետական բյուջեի միջոցներով միջպետական և հան-
րապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, 
ընթացիկ պահպանության և շահագործման համար կատարվել է 
301.4 մլն դրամի աշխատանք։ 

 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվու-
թյամբ կատարվել են 235.1 կմ ճանապարհների ձմեռային պահ-
պանության աշխատանքներ՝ 70.4 մլն դրամ արժեքով և 191.0 կմ 
ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանության ու շահագործ-
ման աշխատանքներ` 230.98 մլն դրամ արժեքով: 

 Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրներից 2012 թ. մարզի ընդհա-
նուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների, արհեստա-
կան կառուցվածքների /կամուրջներ/ հիմնանորոգման, վերանո-
րոգման, ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման 
նպատակով ներդրումները կազմել են 850.4 մլն դրամ:  

Մարզի քաղաքային համայնքների բնակչությունը հնարավորու-
թյուն ունի բավարար որակով ընդունելու 4-7 հեռուստածրագիր, 
իսկ գյուղական՝ 1-ից 3: 

2012 թ. գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծա-
վալն այստեղ կազմել է 18.2 մլրդ դրամ, որը հանրապետության 
գյուղատնտեսության արտադրանքի համախառն ծավալի 2.1%-ն է։ 
Պտղի և հատապտղի բերքատու տարածությունը կազմել է 1,914 
հա, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 21 հա-ով: 
Ընդհանուր ցանքատարածությունը 4603 հա է` նախորդ տարվա 
4513 հա դիմաց: Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարա-
ծություններն աճել են շուրջ 57 հա-ով, կարտոֆիլինը՝ շուրջ 5 հա-
ով, բանջարանոցային մշակաբույսերինը՝ շուրջ 16 հա-ով: Ցանքա-
տարածությունների աճին զուգընթաց արձանագրվել է հացահա-
տիկի և հատիկաընդեղենի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի, 
հատապտղի և խաղողի բերքի աճ: 2012 թ. գյուղատնտեսական 
հիմնական մշակաբույսերի համախառն բերքը ավելի է եղել նա-
խորդ տարվանից։ 
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 Պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ Կա-
ռավարությունը 2012 թ. մարզի հողօգտագործողներին մատչելի 
գներով հատկացրել է 772 տ ազոտական պարարտանյութ, 857172 
լ դիզելային վառելանյութ, 71 տ առաջին վերարտադրության աշ-
նանացան ցորենի սերմացու: Բույսերի պաշտպանության ծրագրով 
Գետափ, Գլաձոր և Եղեգնաձոր համայնքներում 200 հա հողատա-
րածքի վրա իրականացվել են մորեխների դեմ պայքարի միջոցա-
ռումներ:  

2012 թ. մարզի վերամշակող կազմակերպությունների կողմից 
մթերվել է 4200 տ խաղող:  

 Վայոց ձորի մարզի գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից է 
անասնապահությունը: Այստեղ կենտրոնացված է հանրապետու-
թյան խոշոր եղջերավոր անասունների շուրջ 3.4%-ը, ոչխարների և 
այծերի գրեթե 3.2%-ը և խոզերի 1.3 %-ը: 2012 թ. դեկտեմբերին 
իրացվել է շուրջ 1.3 հազ. տ միս (կենդանի քաշով), 0.5 հազ. տ. 
կաթ և 0.7 մլն ձու: 

01.01.2013 թ. դրությամբ մարզում կան 555 տրակտոր, 24 հա-
ցահատիկահավաք կոմբայն: Գյուղատնտեսական տեխնիկան 
հիմնականում մաշված է, հիմնախնդիր է այն նորով փոխարինումը 
և առկա հավաքակազմի արդիականացումը:  

2007-2012 թթ. արտերկրի դրամաշնորհների հաշվին մարզ է 
ներկրվել 4 կոմբայն և 18 անվավոր տրակտոր։ 

Վայոց ձորի մարզում գործում է 50 հանրակրթական դպրոց, 
այդ թվում՝ 15 հիմնական և 35 միջնակարգ, որոնցից 2-ը՝ վարժա-
րան, 3-ը՝ ավագ դպրոց՝ ՀՀ ԿԳ նախարարության ենթակայու-
թյամբ: 5 դպրոց գտնվում է սահմանամերձ գյուղերում, 5-ը` բարձր 
լեռնային բնակավայրերում: 

Մարզային ենթակայությամբ գործող դպրոցներում սովորում է 
5876 աշակերտ: 47 դպրոցներում կոմպլեկտավորված է 474 դա-
սարան, դասարանների միջին խտությունը կազմում է 12,4: Ուսու-
ցիչների թիվը 921 է: Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերակցությունը 
մարզում 1/6,3 է: Այստեղ գործում է նաև 1 միջին մասնագիտական 
պետական քոլեջ: Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 
իրականացնում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական հա-
մալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը: Մարզի կրթական ոլորտի 
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հիմնախնդիրներից է լուծարման եզրին հայտնված բազմաթիվ 
գյուղական դպրոցների առկայությունը: Ներքին և արտաքին միգ-
րացիայի հետևանքով սակավաբնակ գյուղերի դպրոցներում բազ-
մաթիվ են մեկ, երկու աշակերտով դասարանները: Այդ է պատ-
ճառը, որ ձևավորվել են տարբեր տարիքային խմբերի համատեղ 
ուսուցման դասարաններ /երկհամալիր/:  

 Տարբեր առարկաների գծով վերապատրաստվել և ատեստա-
վորվել են 186 ուսուցիչներ: Մարզի հանրակրթական բոլոր դպրոց-
ներում հաջողությամբ իրականացվում է շախմատի ուսուցումը: Այդ 
նպատակով դպրոցներն ապահովվել են անհրաժեշտ գույքով: 
Մարզում առաջնահերթ են համարվում նախադպրոցական կրթու-
թյան և դրա մատչելիության ապահովումը, հանրակրթության ար-
դյունավետության բարձրացումը, դպրոցների նյութատեխնիկա-
կան բազայի, ուսումնածրագրային և ուսումնամեթոդական նյութե-
րի բարելավումը, մասնագիտական կրթության բովանդակության 
արդիականացումը և որակի բարձրացման ռազմավարական ուղ-
ղությունների որոշումը։ Մարզի 17 նախադպրոցական հաստատու-
թյուններում ընդգրկված են 946 երեխաներ: 

Այստեղ գործում են մարզային ենթակայության 9 բուժական 
հաստատություններ. քաղաքային համայնքներում` 1 բժշկական 
կենտրոն, 1 բուժական միավորում, 1 առողջության կենտրոն և 1 
մարզային արյան փոխներարկման կայան Եղեգնաձորի ԲԿ կազ-
մում, գյուղական համայնքներում` 4 աոողջության առաջնային 
պահպանման կենտրոններ: Քաղաքային բնակավայրերում գոր-
ծում են նաև տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետներ՝ Եղեգնա-
ձորի և Վայքի տարածաշրջանների համար: Նշված բուժհիմնարկ-
ներին ամրակցված են 37 բուժակ-մանկաբարձական կետեր: Մար-
զի բուժհիմնարկներում աշխատում են 17 ընտանեկան բժիշկներ: 

2012 թ. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկա-
կան օգնության և սպասարկման շրջանակներում ստացիոնար 
բուժօգնություն է ստացել 1501, վճարովի հիմունքներով հիվանդա-
նոցային բուժօգնություն՝ 315 բնակիչ: Աճել է հիվանդանոցային 
ծառայություններից օգտվողների թիվը: Մարզպետի կողմից պե-
տական պատվերով բուժման և հետազոտման են ուղեգրվել մար-
զի 41 քաղաքացիներ: 
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Վայոց ձորի մարզի բժշկական հաստատություններում առկա 
են թափուր 18 բժշկական հաստիքներ։  

ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող՝ «Առողջապահական համա-
կարգի արդիականացում» վարկային ծրագրի «Ընտանեկան 
բժշկության զարգացում» բաղադրիչի և «Տուբերկուլյոզի դեմ պայ-
քարի 2007-2015 թթ. ազգային ծրագրի» շրջանակներում մարզի 
առաջնային օղակի բուժաշխատողներից մինչևայսօր մասնագի-
տացել են 11 բժիշկ և 7 բուժքույր: 

Մարզում զգալի աշխատանքներ են կատարվել ազգաբնակչու-
թյան սոցիալական հարցերի բարելավման ուղղությամբ: Սոցիա-
լական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում` Եղեգնա-
ձոր, Վայք և Ջերմուկ քաղաքներում, տարվա ընթացքում փաստա-
գրվել են 2674 ընտանիքներ, որոնցից նպաստի իրավունք են 
ստացել 1836-ը: 

 Սոցիալական աջակցության ծրագրի շրջանակներում վճար-
ված ընտանեկան նպաստ ընդհանուր գումարը կազմել է 660.9 մլն 
դրամ, իսկ հրատապ օգնության շրջանակներում վճարված ընդհա-
նուր գումարը՝ 36.2 մլն դրամ:  

Մարզի զբաղվածության տարածքային երեք կենտրոններում 
2012 թ. գրանցվել են 731 գործազուրկներ, աշխատանքի է նշա-
նակվել 363 մարդ: Երեք ՍԱՏԿ-ներում հաշվառված է 10252 կեն-
սաթոշակառու, ամսական կենսաթոշակի միջին չափը 33.0 հազ. 
դրամ է:  

Ուշադրության կենտրոնում են Հայրենական մեծ պատերազմի 
մասնակիցների, Արցախյան պատերազմում զոհված, հաշմանդամ 
դարձած և դժվարին պայմաններում ապրող ընտանիքների սո-
ցիալական աջակցության խնդիրները: 915 քաղաքացիների մարզ-
պետի կողմից հատկացվել է դրամական օգնություն: 

Ներկայում մարզում գործում է 227 առևտրային ձեռնարկու-
թյուն, այդ թվում՝ 1 գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկա:  

2012 թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների տվյալներով՝ մարզի 
սպառողական շուկայում մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը 
(ընթացիկ գներով) կազմել է 4279,3 մլն դրամ, բնակչությանը մա-
տուցված վճարովի ծառայությունների ծավալը՝ 4373,1 մլն։ 
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Գրականության ցանկ 

1. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³-
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, ÁÝ¹áõÝí³Í 26.02.2008, ÐÐ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, N 3 /669/, ºñ¨³Ý, 2009: 

2. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, 
ÁÝ¹áõÝí³Í 07.05.2002: 

3. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý Ë³ñ-
ïÇ¦« êïñ³ëμáõñ·« §ä³ßïáÝ³Ï³Ý տ»Õ»Ï³·Çñ¦« 
î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ûñ»Ýë-
¹ñ³Ï³Ý ¨ »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñ« Ð³ïáõÏ թá-
Õ³ñÏáõÙ« §îÇ·ñ³Ý Ø»Í¦« 2009: 

4. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý μÛáõç»-
ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ¦« ºñ¨³Ý« 24©06©1997 Ã.: 

5. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³-
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, ÁÝ¹áõÝí³Í 
07.11.1995, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýù-
Ý»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ /1995–1999 ÃÃ./, ¶Çñù ², ºñ¨³Ý, 
1999 Ã., Ñá¹í³Í 5։  

6. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³-
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ ÷á-
÷áËáõÃáõÝ ¨ Éñ³óáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦, Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ï»Õ»-
Ï³·Çñ, 1996 Ã., ÃÇí 13-14, ¾ç»ñ 6-7։ 

7. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý μÛáõç»-
ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ¦, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ (1995-1999), 
¶Çñù ´, ºñ¨³Ý, 1999 Ã. ¿ç 170: 

8. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý Ù³-
ëÇÝ¦, ÁÝ¹áõÝí³Í 24.11.1998, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2000 Ã. N 14: 

9. §ÐÐ ÑáÕ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·Çñù¦« ºñ¨³Ý, 02©05©2001 Ã©: 
10. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ: 
11. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³-

ëÇÝ¦: 
12. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §¶áõÛù³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦: 
13. ÐÐ ûñ»ÝùÁ §ÐáÕÇ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦: 
14. ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 2010-2013 Ãí³Ï³ÝÝ»-

ñÇ ù³é³ÙÛ³ Íñ³·Çñ, ÁÝ¹áõÝí³Í 23.12.2009: 
15. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ Ãí»ñáí, 

íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÐÐ ա½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³-
·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2002-2011 ÃÃ.: 

16. ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 
ÅáÕáí³Íáõ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ա½·³-
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ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2001-
2012 ÃÃ. Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

17. ÐÐ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ù-
μ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÐÐ 
ա½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 
2003-2012 ÃÃ. Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

18. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÁ ¨ ºñ¨³Ý 
ù³Õ³ùÁ Ãí»ñáí, 2010, 2012, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Åá-
Õáí³Íáõ, ÐÐ ա½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³Ûáõ-
ÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2010, 2012 ÃÃ. Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

19. Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ¨ ³Õù³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÐÐ ա½·³ÛÇÝ 
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2010, 2012 
ÃÃ. Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

20. ´»½ÇñçÛ³Ý Ê.« ²å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙ, ²å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõ-
ÝáõÙ, ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ºñ¨³Ý, 
§ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2001Ã.: 

21. ¶ñÇ·áñÛ³Ý Î., î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙ-
Ý³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, Ñá¹í³Í, î³-
ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
μ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ, Ñ³Ýñ³å»-
ï³Ï³Ý ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ, ÐäîÐ ¶ÛáõÙñáõ Ù³ë-
Ý³×ÛáõÕ, ºñ¨³Ý, §Ü³Ñ³å»ï¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 
2009, ¿ç 30-33: 

22. º¹Ç·³ñÛ³Ý ì., ä»ï³Ï³Ý ¨ ÙáõÝÇóÇå³É í³ñã³-
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 2005Ã.: 

23. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ¸©ê©«è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï³åÇï³É ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ï³½ÙáõÙ, 
ºñ¨³Ý, 2010: 

24. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ¸., î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³-
ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¥2007-2008 ÃÃ¤: ¶Çñù 
3 ºñ, 2009Ã.: 

25. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ê., Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ².,î»Õ³Ï³Ý ÇÝù-
Ý³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÐÐ-áõÙ, ºñ., 1997 Ã.: 

26. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ì., Â³Ù³½Û³Ý ²., Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ëá-
óÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦ 
Ññ³ï., ºñ., 2008 Ã.: 

27. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³ï³ñ³Íù³-
ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝù-
Ý³Ï³é³í³ñÙ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, ¸. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ùμ, ºñ¨³Ý, 2003 Ã.: 
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28. Ô³½³ñÛ³Ý ¿., 100 Ñ³ñó ¨ å³ï³ëË³Ý ï»Õ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³-
ÏáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, «¸³ñ», 2006 Ã.: 

29. êáõí³ñÛ³Ý Úáõ.Ø., âáμ³ÝÛ³Ý Ø.Ê., îÝï»ëáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý։ ²èî, 2007 Ã.։ 

30. ì³ÝÛ³Ý Æ.,ø³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ, ºñ.: 
ºñÖÞäÐ Ññ³ï., 2009 Ã.: 

31. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ì., ø³Õ³ù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ñá¹í³Í, 2010: 

32. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ø., ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Ç μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³-
íÇ×³ÏÁ,§ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³-
Ñ³ñó»ñÁ¦ Ã»Ù³Ûáí ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³-
Íáõ, ¶Çñù 1-ÇÝ, ºñ¨³Ý, 1999 Ã.: 

33. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ½áñ³óáõÙ, Ìñ³-
·Çñ, ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³, 
ºñ¨³Ý, 2003 Ã.: 

34. î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ. Ýáñ 
½³ñ·³óáõÙÝ»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ¾. úñ¹Û³ÝÇ 
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АННОТАЦИЯ 
 

И.Т. Тигранян, К.Дж. Варданян, Г.А. Авагян,  
К.А. Григорян, В.И. Тигранян  

 

Социально-экономические проблемы развития 
города Ереван и регионов РА 

С точки зрения регионального развития еще сущест-
вует ряд проблем, которые проявляются в виде неравно-
мерного территориального развития. Они существуют 
как между столицей и регионами, так и между различны-
ми районами. Хотя в течении последних двух десятиле-
тий для осуществления территориальной экономической 
политики в РА создались определенные условия, раз-
работались и реализовываются различные программы 
социально-экономического развития, тем не менее раз-
личия территориального развития начали усугубляться и 
в основном выражаются ростом экономической роли и 
значения столицы, в результате чего еще более возросла 
расщелина уровня жизни между Ереваном и регионами. 
В исследовании поставлена задача изучения современно-
го состояния социально-экономического развития города 
Ереван и всех регионов РА, выявить проблемы связаные 
с неравномерным развитием и вынести рекомендации 
обеспечивающие улучшение социально-экономического 
состояния города Ереван и отдельных регионов. 
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SUMMARY 
 
I.T. Tigranyan, Q.J. Vardanyan, G.A. Avagyan,  
K.A. Grigoryan, V.I. Tigranyan  
 

Socio-economic problems of development of 
Yerevan and regions of Armenia 

From the perspective of regional development there are 
still a number of problems that appear in the form of 
unequal territorial development. They exist as between the 
capital and the regions, and between different regions. 
Although during the last two decades to implement 
territorial policy in RA have created certain conditions, 
established and executed a variety of socio-economic 
development programms, nevertheless differences of 
territorial development began to worsen and basically 
expressed growing economic role and importance of the 
capital, resulting in even more cleft increased living 
standards between Yerevan and regions. 

The study seeks to elucidate the current state of socio-
economic development of Yerevan and regions of Armenia, 
identify the problems associated with the uneven deve-
lopment and to make recommendations providing 
improvement of socio-economic condition of the city of 
Yerevan and individual regions. 
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