
 1 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐ 
(ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՄԱՐՑ, ՉԿԱԼՈՎ, ԴՍԵՂ, ՁՈՐԱԳԵՏ, ԼՈՐՈՒՏ, ՇԱՄՈՒՏ, ՔԱՐԻՆՋ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ) 
Ապրիլ-մայիս, 2014թ. 

 
 

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT FOR  TUMANYAN  CLUSTER 
(TUMANYAN, MARTS, CHKALOV, DSEGH, DZORAGET, LORUT, SHAMUT, KHARINJ 

COMMUNITIES) 
April-May 2014 

 
«ԿԱՆԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ 
“SOCIAL AND ECONOMIC EMPROWERMENT OF WOMEN IN ARMENIA“ 

 
 

 

 

 

 



 2 

 

 

 
 

 

Սույն գրքույկն արտացոլում է 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում Թումանյան, Մարց, 
Չկալով, Դսեղ, Ձորագետ, Լորուտ, Շամուտ և Քարինջ համայնքների համախմբում իրականացված 
Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրի արդյունքները: Արագ և մասնակցային եղանակով 
ստացված արդյունքները կարող են ուղեցույց հանդիսանալ բոլոր այն կազմակերպությունների և 
անհատների համար, որոնք ցանկություն ունեն իրենց ներդրումն ունենալ Հայաստանի 
Հանրապետության գեղատեսիլ, բայց և հիմնախնդիրներով լի այս համախմբում: Հուսով ենք, որ 
գրքույկում ամփոփված տեղեկատվությունն օգտակար կլինի ու հիմք կհանդիսանա նշված 
համայնքներում ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար: 

Սույն գրքույկը նախատեսված է Թումանյան, Մարց, Չկալով, Դսեղ, Ձորագետ, Լորուտ, Շամուտ և 
Քարինջ համայնքների տնտեսության հիմնական դերակատարների, որոշումներ կայացնողների և 
մտահոգ քաղաքացիների համար: 

 

«Տեղական տնտեսական զարգացում Թումանյանի համախմբի համար» գրքույկը ստեղծվել է «Կանանց 
սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն  իրականացվում է 
«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից: Ծրագիրը 
ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Ծրագրի գործընկերներն են` CISP 
կազմակերպությունը, Լոռու մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը:  

 
 
 
 
 
 
 

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

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից: 
Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակություն 
ՀՀ, 0002, Երևան, Ֆրիկի փ. 21 
Հեռ.` (+374 (10) 54 64 94 
Ֆաքս` (+374 (10) 54 64 95 
www.delarm.ec.europa.eu 
 

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

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0009, Աբովյան 37, բն. 9 
Հեռ.` 010/94 58 07 87 

Ֆաքս` (+37410) 58 07 87 
Էլ-հասցե` info@aywa.am 

www.aywa.am  
www.businesswoman.am 

 
 

    Եվրահանձնաժողովը ԵՄ գործադիր մարմինն է:   
Եվրամիությունն ունի 28 անդամ երկիր, որոնք որոշել 
են աստիճանաբար կապակցել իրենց նոու-հաուն, 
ռեսուրսներն ու ուղիները: 50 տարվա ընդարձակման 
ժամանակահատվածում նրանք միասին ստեղծել են 
կայունության, ժողովրդավարության ու կայուն 
զարգացման տարածք՝ պահպանելով մշակութային 
զանազանությունը, հանդուրժողականությունը  և 
յուրաքանչյուրի անկախությունը: Եվրամիությունը 
հանձնառու է կիսել իր ձեռքբերումներն ու արժեքները 
իր սահմաններից այն կողմ գտնվող երկրների ու 
ժողովուրդների հետ: 

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

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: ՈԳԵՇՆՉՈՒՄ: ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ: 
 

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

ՀԵԿԱ-ի նպատակն է` նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը` այդ 
գործընթացին ի նպաստ բերելով կանանց ներուժը` խթանելով կանանց դերի բարձրացումը ՀՀ 
հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային և այլ ոլորտներում:  

ՀԵԿԱ-ի խնդիրներից են` նպաստել ՀՀ կանանց ու աղջիկների առջև ծառացած խնդիրների 
լուծմանը, աջակցել  կանանց և աղջիկների առողջության պահպանմանը, նպաստել կանանց 
շրջանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
զարգացմանը, ազգային արժեքների պահպանմանը, աջակցել տարածաշրջանում 
խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Աղջիկների երկիր» շարժումը, որը միավորում է ՀՀ տարբեր մարզերում բնակվող 13-22 
տարեկան 2.500-ից ավելի աղջիկների:  
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ՀԵԿԱ-ն հիմնադրել է. 
 Կանանց աջակցության կենտրոնների ցանց (ներկայում` Երևանում և Լոռու մարզում): 

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

 Երիտասարդական ռեսուրս կենտրոններ (Վայոց Ձորի մարզի 10 գյուղական 
համայնքներում), որոնց նպատակն է` նպաստել գյուղական բնակավայրերի կանանց ու 
երիտասարդների առօրյայի կազմակերպմանը և համայնքային որոշումների կայացման 
գործընթացին ներգրավմանը: 
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«ԿԱՆԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ 
 

2013 թվականի մայիսից «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» հասարակական 
կազմակերպությունը (ՀԵԿԱ) Լոռու մարզում իրականացնում է «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 

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

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

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի հիմնական 

բաղադրիչներից են. 1) Լոռու մարզի համայնքներում կանանց սոցիալ-տնտեսական կարիքների և 
նրանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, 2) Լոռու մարզի հինգ 
համայնքներում մասնակցային եղանակով տեղական տնտեսական զարգացման մոդելների մշակում՝ այդ 
համայնքների և նրանց հարակից համայնքների համախմբի մրցակցային առավելությունների, առկա 
ռեսուրսների և ներուժի հիման վրա, 3) Կանանց տնտեսավարման հմտությունների զարգացում և 
աջակցություն կանանց տնտեսական գործունեության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը:  

Ծրագրի նպատակներն իրագործելու համար նախանշվող  հիմնական 

գործողությունները. 

• Լոռու մարզի կանանց սոցիալ-տնտեսական կարիքների, նրանց տնտեսական զարգացման 
խոչընդոտների և հնարավորությունների ուսումնասիրություն, 

• հինգ համայնքների (Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր, Սպիտակ) համախմբերի համար 
Տեղական տնտեսական զարգացման մոդելների մշակում, 

• կլոր սեղան քննարկումների, սեմինարների և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում 
կին ձեռներեցների, տեղական և մարզային իշխանության, արտադրական ու ֆինանսավարկային 
կազմակերպությունների, ինչպես նաև զանգվածային լրատվամիջոցների (ԶԼՄ) 
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, 

• ձեռներեցության դասընթացների կազմակերպում կանանց համար` Լոռու մարզի 16 համայնքների 
համախմբում, 

• կանանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների մասին դասընթացների 
կազմակերպում ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար, 

• ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի հզորացում և Կին ձեռներեցների մարզային պլատֆորմի ստեղծում, 

• ֆորումների, ճանաչողական այցերի, ցուցահանդեսների և այլ միջոցառումների միջոցով 
հաջողված փորձի ուսումնասիրություն և տարածում: 
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Հարգելի գործընկեր, 
 

Երկրի հզորացումն սկսվում է տեղական մակարդակից: Կայուն 
տնտեսությամբ պայմանավորված է համայնքների կայունությունը, որն իր 
հերթին ապահովում է  երկրի կայունությունը:  Սա է պատճառը, որ ներկայում 
Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագիրը լայնորեն կիրառվում է 
աշխարհում: Հայաստանի Հանրապետությունն էլ չի կարող անմասն մնալ 
աշխարհում  հաջողությամբ փորձություն անցած ու նշանակալի արդյունքներ 
արձանագրող այս ծրագրի կիրառումից: 

Տեղական տնտեսական զարգացման բաղադրիչն առավել ընդգրկուն ու 
արդյունավետ է դարձնում «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագիրը: Բաղադրիչը կարևորվում է մի քանի առումով.  

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

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

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

- Ծրագրով սահմանված գործողությունների իրականացման մեջ մեծ է համայնքային 
մասնակցության բաժինը, ինչը հանրության մեջ կոտրում է «սպառողի» հոգեբանությունը և ձևավորում 
նոր մոտեցում` «Համայնքի և նրա բնակիչների բարեկեցությունը կախված է նաև մեզանից` համայնքի 
բնակիչներից»: 

- Ծրագրի միջոցով համայնքը հնարավորություն է ունենում ձեռքբերելու նոր գործընկերներ` ի 
նպաստ համայնքի զարգացման: 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Տեղական տնտեսական զարգացման բաղադրիչի 
իրականացման գործում որդեգրել է համախմբային (կլաստերային) մոտեցում՝ համայնքին դիտարկելով ոչ 
թե որպես առանձին օղակ, այլ հարակից համայնքների զարգացման համատեքստում` սահմանելով 
տեղական տնտեսական զարգացման մոտեցումները համախմբում ընդգրկված մյուս համայնքների 
համար ևս: 

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

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի  Տեղական տնտեսական 
զարգացման բաղադրիչին անմիջապես հաջորդում են համայնքներում կանանց համար կազմակերպվող 
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ձեռներեցության դասընթացները, որոնք տվյալ համայնքին ավելի են մոտեցնում Տեղական տնտեսական 
զարգացման իրականացմանը: Գործընթացը նաև ակտիվորեն ներգրավում է կանանց` վերջիններիս 
ապահովելով նոր գաղափարներ իրագործելու և տնտեսապես կայուն լինելու հնարավորությամբ:   

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

 
        Լիլիթ Ասատրյան 

 
 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց 

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

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

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

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

 
ՀՀ Լոռու մարզպետ՝ 
Արթուր Նալբանդյան 
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Դսեղ համայնքն ունի տնտեսական զարգացման պոտենցիալ, որը լիարժեք կերպով չի 

օգտագործվում: Համայնքում ակտուալ է կանանց զբաղվածության խնդիրը, ինչպես նաև 
կանանց պասսիվ ներգրավվածությունը համայնքային խնդիրների լուծմանը: Հայաստանի 
երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից իրականացվող «Կանանց սոցիալ-տնտեսական 
հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը հնարավորություն է տալիս որոշելու համայնքի 
տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղություններն ու առկա մրցակցային 
առավելությունները, դրանց հիման վրա մշակել ու իրականացնել զարգացման ծրագրեր:  

Այս համատեքստում շատ կարևոր է նաև ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 
կանանց ձեռներեցության դասընթացները, բիզնես ծրագրերի մշակումը և սեփական բիզնեսը 
զարգացնելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրումը կանանց:     

 

Նորիկ Քոչարյան, 
 Դսեղ համայնքի ղեկավար 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

«ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐԸ  

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՄԱՐՑ, ՉԿԱԼՈՎ, ԴՍԵՂ, ՁՈՐԱԳԵՏ, ԼՈՐՈՒՏ, ՇԱՄՈՒՏ, ՔԱՐԻՆՋ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ 
 

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

Տեղական տնտեսական զարգացումը ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, որի 
շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել նաև տեղական տնտեսական զարգացման 
«ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ծրագիրը՝ Լոռու 
մարզի Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր և Սպիտակ համայնքներում՝ հարակից 
համայնքների համախմբում: 

Առաջին ծրագիրն իրականացվել է 2014թ. փետրվար-մարտ ամիսներին Ախթալայի 
համախմբում՝ Ախթալա, Շամլուղ, Ճոճկան, Մեծ Այրում համայնքներում, իսկ Ալավերդու 
համախմբում ծրագիրը մեկնարկել է 2014թ. մարտի 10-ին և ավարտվել ապրիլի 22-ին` 
արդյունքների ներկայացմամբ: Ապրիլի 16-ից մինչև մայիսի 27-ը ծրագիրն իրականացվել է 
Թումանյանի համախմբում: «Մրցակցային առավելությունների մասնակցային գնահատում» 
ծրագրի շրջանակներում Թումանյանի համախմբում իրականացվել են հետևյալ 
միջոցառումները. 

• ծրագրի մասին իրազեկում համախմբի համայնքներում և տեղական թիմի ձևավորում, 

• համախմբի համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին տեղեկատվության 
հավաքագրում և հիպոթեզի մշակում, 

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

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

• համայնքների համախմբի մրցակցային առավելությունների վերհանում և տնտեսության 
հիմնական ու հեռանկարային ճյուղերի հստակեցում, տնտեսական քարտեզի կազմում, 
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• դաշտային աշխատանք. փոքր աշխատանքային հանդիպումներ հիմնական և 
հեռանկարային ճյուղերի ներկայացուցիչների և հարցազրույցներ համայնքների 
տնտեսության հիմնական դերակատարների հետ` առաջարկությունների և 
նախաձեռնությունների հստակեցման համար, 

• ծրագրի արդյունքների և առաջարկությունների ներկայացում, 
• արդյունքները ներկայացնող գրքույկի մշակում և հրատարակում: 

  
ՀԵԿԱ-ն և ծրագրում ներգրավված փորձագետները պատրաստ են ըստ ամենայնի աջակցել 
բոլոր այն շահագրգիռ անձանց կամ կազմակերպություններին, որոնք քայլեր կձեռնարկեն 
իրականացնելու առաջարկվող ծրագրերն ու նախաձեռնությունները:  

Աջակցության, խորհրդատվության և համագործակցության անհրաժեշտության դեպքում 
ներկայացված ծրագրերն ու նախաձեռնություններն իրականացնել ցանկացողները կարող են 
դիմել ՀԵԿԱ-ի գրասենյակ` ք. Երևան, Աբովյան 37, բն. 9 (հեռ.` (+37410/94) 58 07 87,  
էլ. հասցե՝ info@aywa.am, www.aywa.am, www.businesswoman.am) կամ ՀԵԿԱ-ի Լոռու 
մասնաճյուղ` ք. Ախթալա, Սայաթ-Նովա փող., շենք 2, բն. 1, hեռ.՝ (055) 004 135:  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Տեղական տնտեսական զարգացման սրճարան» կլոր սեղան քննարկում 
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http://www.aywa.am/
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       Փոքր աշխատանքային հանդիպում        Համախմբի տնտեսական քարտեզի կազմում 
 

 

 
 

ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

 Թումանյան-Քոբայր, Դսեղ, Չկալով, Քարինջ, Մարց, Լորուտ, Շամուտ և Ձորագետ 
համայնքները գտնվում են Լոռու մարզի հյուսիսարևելյան հատվածում: Այս համայնքների 
խումբը (այսուհետ՝ Համախումբ) սահմանակից է ՀՀ Տավուշի մարզին: Թումանյանը քաղաքային 
համայնք է, իսկ մնացածները` գյուղական:  

Համախումբը գտնվում է ծովի մակերևույթից 810-ից (Ձորագետ, Թումանյան) մինչև 1650 
մետր բարձրության վրա (Շամուտ), ունի բարեխառն ու մեղմ կլիմա, որը բնորոշվում է 
համեմատաբար մեղմ ձմեռներով և տաք ամառներով: Այս կլիմայական պայմաններում աճում 
են տանձ, խնձոր, սալոր, կեռաս, բալ, դեղձ, ծիրան, ինչպես նաև ազնվամորի, մոշ և այլ 
հատապտուղներ: Այն բարենպաստ է նաև բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցման 
համար:   

Այս համախմբի բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է ավելի քան 7800 մարդ: Համախմբի 
համայնքները մարզկենտրոն Վանաձորից գտնվում են մոտավորապես 30-45 կմ, իսկ Երևանից` 
160-175 կմ հեռավորության վրա: Համայնքներից մինչև Թումանյան եղած առավելագույն 
հեռավորությունը կազմում է մոտ 35 կմ (Շամուտ):  
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Համախմբի գյուղական համայնքներն ունեն մոտ 13230 հա գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր: Համախմբի համայնքների անտառները գտնվում են Դսեղի 
անտառտնտեսության վարչական հսկողության տակ:   

 Համախմբի հեռավոր համայնքները միջպետական մայրուղուն միացնող ճանապարհների 
վերանորոգման խնդիրն առաջնային է` հաշվի առնելով դրանց հեռու գտնվելը համախմբի այլ 
համայնքներից: Միջհամայնքային ճանապարհները բարվոք վիճակում չեն` բացառությամբ 
Թումանյան–Ձորագետ–Դսեղ համայնքները միացնող ավտոճանապարհի: Ներհամայնքային 
ճանապարհները բարեկարգման կարիք ունեն համախմբի բոլոր համայնքներում: Համախմբով 
են անցնում  Երևան–Թբիլիսի երկաթուղին և դեպի Վրաստանի Հանրապետություն տանող 
միջպետական ավտոմայրուղին: 

Համախմբի համայնքները (բացառությամբ Թումանյան և Ձորագետ համայնքների) ունեն 
խմելու ջրով բնակչությանն ապահովման հիմնախնդիր, այդ թվում` խմելու ջրի ներքին ցանցի 
վերանորոգման և ընդլայնման կարիք: Դսեղ, Մարց, Քարինջ Թումանյան և Ձորագետ 
համայնքները չունեն ոռոգման համակարգեր, իսկ մնացած համայնքները մասնակիորեն են 
ապահովված ոռոգման ջրով: Համայնքները, բացառությամբ Չկալովի, գազաֆիկացված են: 

Համախումբն ապահովված է բջջային և գծային հեռախոսակապով, առկա են փոստային 
ծառայություններ և ինտերնետ կապ: Համախմբի համայնքներից և ոչ մեկում չեն 
իրականացվում բանկային ծառայություններ: Համախմբի համայնքներում չի գործում 
առևտրային բանկի որևէ մասնաճյուղ կամ բանկոմատ: Հիմնականում բնակիչներն օգտվում են 
Վանաձորում և Ալավերդիում գործող բանկերի մասնաճյուղերի ծառայություններից և շրջիկ 
վարկային գործակալներից (հիմնականում միկրովարկային կազմակերպություններ): 

Այս համախումբն ունի լեռնային ռելիեֆ, գեղատեսիլ բնություն և անտառներ, որոնք հարուստ 
են վայրի կենդանիներով և եզակի բուսատեսակներով: Համախմբի համայնքները չունեն 
ընդգծված էկոլոգիական հիմնախնդիրներ` բացառությամբ Մարց գետի վրա կառուցված և 
կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների, ինչպես նաև վերջերս մասսայական դարձած 
ապօրինի անտառահատումների:  

Միջնակարգ դպրոցներ գործում են Թումանյան, Դսեղ, Լորուտ, Մարց, Քարինջ 
համայնքներում: Մնացած համայնքներում առկա են հիմնական դպրոցներ:  

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ գործում են միայն Թումանյան,  
Քարինջ, Դսեղ, Լորուտ համայնքներում: Համայնքներն ապահովված են առաջնային 
բուժսպասարկմամբ: 
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Համախմբի համայնքներում չկա որևէ միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն: 

Համայնքները հիմնականում չունեն երիտասարդների ազատ ժամանցի ու մշակութային 
կյանքի կազմակերպման հնարավորություններ և պայմաններ: Այս առումով համեմատաբար 
բարվոք վիճակում են  Դսեղ և Թումանյան համայնքները, որտեղ գործում են մշակույթի տներ, 
տարբեր խմբակներ, գեղարվեստի ու երաժշտական դպրոց և այլն: Համախմբի Դսեղ գյուղում 
ավանդական է դարձել տիկնիկային ներկայացումների միջազգային փառատոնը, որը տարին 
մեկ անգամ այս համայնքում է հավաքում բազմաթիվ հայաստանյան և օտարերկրա 
տիկնիկային թատրոններ:  

Համախումբը հարուստ է պատմամշակութային եզակի կառույցներով: Դրանք են Քոբայրի 
վանական համալիրը, Դսեղի ձորում գտնվող Սբ. Գրիգոր Բարձրաքաշի վանական համալիրը, 
Քառասնից Մանկանց վանքը, Հ. Թումանյանի տուն-թանգարանը և այլն:  

Այս համախումբը չունի ընդգծված տնտեսական կենտրոն: Համեմատաբար ակտիվ 
տնտեսական գործունեություն է ծավալում Դսեղը:  

Հետագայում առանձին կանդրադառնանք համախմբի համայնքներին, քանի որ դրանք 
առանձնանում են իրենց յուրահատկություններով:  

Լորուտ և Շամուտ համայնքները հիմնական ավտոմայրուղուց գտնվում են մոտ 30-35  կմ 
հեռավորության վրա: Տնտեսական կենտրոններից և շուկայից հեռու գտնվելն ու հաճախ 
ճանապարհների դժվարանցանելիությունը լուրջ խոչընդոտ են այս համայնքների սոցիալ–
տնտեսական զարգացման համար: Այս համայնքներում հնարավոր է զարգացնել 
անասնապահությունը: Համախմբի համայնքներում արդեն իսկ նկատվում է 
անասնագլխաքանակի կայուն աճ:  
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ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵԶԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համախմբի տարածքում են գտնվում համաշխարհային արժեք ներկայացնող 
պատմամշակութային հուշարձաններ՝ Քոբայրի վանական համալիրը, Դսեղի ձորում գտնվող Սբ. 
Գրիգոր Բարձրաքաշի վանական համալիրը, Քառասնից Մանկանց վանքը, միջնադարյան 
հանրաճանաչ խաչքարեր, Հ. Թումանյանի տուն-թանգարանը և այլն: Այս հուշարձանների 
շնորհիվ մասնավորապես Դսեղ համայնքը դարձել է Հայաստանի առավել շատ այցելուներ 
ունեցող գյուղական համայնքներից մեկը: Այստեղ` Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հ. Թումանյանի 
հայրենիքում են կազմակերպվում արդեն ավանդական դարձած տիկնիկային թատրոնի 
միջազգային փառատոնը, թումանյանական օրերը և մշակութային շատ այլ միջոցառումներ:    
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ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ“ԹԲԻԼԻՍԻ ԵՐԿԱԹԳԻԾԸ 

(ՉԳՈՐԾՈՂ ՔՈԲԱՅՐ ԿԱՅԱՐԱՆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համախմբի տարածքով է անցնում Երևան-Թբիլիսի երկաթգիծը և միջպետական մայրուղին:  
Թումանյանում է գտնվում Քոբայրի երկաթգծի կայարանը, որն արդեն մի քանի տարի է, ինչ  
այլևս չի գործում: Միջպետական մայրուղին, որն անմիջապես անցնում է համախմբի Ձորագետ 
և Թումանյան համայնքների միջով, կարող է նպաստել նրան, որ բազմաթիվ տնտեսվարողներ 
ծառայություններ կարող են մատուցել ճանապարհորդներին և զբոսաշրջիկներին: Այս 
հնարավորությունը դեռևս չի օգտագործվում համախմբի բնակչության կողմից: 

 
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ  

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  
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Այս համախմբի համայնքները գտնվում են բարեխառն կլիմայական գոտում: Այստեղ 
կլիմայական պայմանները մեղմ են, և արևային օրերի ու տեղումների քանակի 
հարաբերակցությունն ապահովում է առավել բարենպաստ միջավայր` գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվելու, ապրելու և հանգստանալու համար: Այս առավելությունը 
հնարավոր է լիարժեք օգտագործել համապատասխան զարգացած ենթակառուցվածքների 
առկայության դեպքում: Մասնավորապես, հաշվի առնելով տարածքի բարդ ռելիեֆը, 
առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիր է առավելագույնս անվտանգ ու բարեկարգ 
ճանապարհային ցանցի ձևավորումը և տրանսպորտային կապի ապահովումը համայնքների, 
Ալավերդու և Վանաձորի միջև: Կարևոր է համայնքներին խմելու և ոռոգման ջրով ապահովումը: 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային և արհեստավարժ օգտագործման 
դեպքում այդ հողերը կարող են առավել մեծ արդյունավետությամբ ծառայել բնակչությանը:  

 

 

ԳԵՂԱՏԵՍԻԼ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ԱՆԱՐԱՏ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՐՈՒՍՏ ԱՆՏԱՌՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համախմբի տարածքը Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերից է և այցելուների համար մեծ 
գրավչություն ունի: Այն բնութագրվում է անտառապատ լեռներով, կիրճերով ու ձորերով և 
կարող է դառնալ զբոսաշրջության զարգացման կարևորագույն բաղադրիչ: Այստեղի 
անտառները հարուստ են վայրի հատապտուղներով, մրգերով և բազմաթիվ բուսատեսակներով: 
Բնակչությունը հնարավորինս օգտվում է անտառի բարիքներից` զբաղվելով հավաքչությամբ: 
Անտառների ընձեռած հնարավորությունները լիարժեք օգտագործման ներուժ ունեն: Սակայն 
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այստեղ առկա է լուրջ հիմնախնդիր: Վերջին տարիներին մասսայական բնույթ է կրում ապօրինի 
անտառահատումը, որն էապես վնասում է ֆլորայի և ֆաունայի պահպանմանն ու կարող է 
հանգեցնել բնապահպանական աղետների: Ապօրինի ծառահատումներն արդեն իսկ վտանգում 
են դրանց բնական վերարտադրության ընթացքը:  

Զգալի բնապահպանական խնդիրներ են առաջացնում գեղատեսիլ Մարց գետի վրա 
կառուցված և կառուցվող փոքր ՀԷԿ-երը: Դրանց գործունեության արդյունքում գետը ցամաքում 
է, իսկ որոշ հատվածներում նկատվում են ճահճացման գործընթացներ:  

 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

Համախումբն ունենալով տնտեսական զարգացման որոշակի ներուժ` կարող է բնութագրվել 
որպես թույլ զարգացած: Համախմբի տնտեսությունը հենվում է գյուղատնտեսության վրա: 
Լինելով տնտեսության հիմնական և հեռանկարային ճյուղ` այն բավականին  թույլ է զարգացած, 
բացառությամբ 10-12 ֆերմերային տնտեսությունների, որոնք լրջորեն զբաղվում են 
անասնապահությամբ: Գյուղատնտեսությունը հիմնականում օգնում է բնակիչների` միայն իրենց 
ամենօրյա ապրուստի կարիքները հոգալուն: Մինչ Հայաստանի անկախացումը և շուկայական 
տնտեսվարմանն անցնելը այս համախմբի համայնքներում գործել են բազմաթիվ խոշոր և միջին 
արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք Խորհրդային պլանային տնտեսության մաս են 
կազմել: Դրանցից և ոչ մեկն այժմ չի գործում` շուկայի, հումքի և նախկին մատակարարների 
բացակայության պատճառով: 

Սակայն վերջին 15-20 տարիներին ձևավորվել և գործում են մի շարք փոքր 
ձեռնարկություններ` հատկապես Թումանյան, Դսեղ, Ձորագետ համայնքներում: 
Մասնավորապես Ձորագետում է կառուցվել և գործում հայտնի Թուֆենկյան-Ձորագետ Ավան  
հյուրանոցային համալիրը, քարի վերամշակման մի շարք արտադրամասեր, հյուրատներ, կարի 
փոքրիկ արտադրամաս և այլն: Դսեղը հայտնի է որպես կահույքի (մասնավորապես աթոռների) 
արտադրման կենտրոն: Այս փոքրիկ համայնքում գործում են հիմնականում աթոռ արտադրող 
տասնյակ արտադրամասեր: Կարևոր է նշել, որ կահույքի արտադրությունը Դսեղում գործում է 
որպես լիարժեք արժեշղթա (սկսած հումքից մինչև վերջնական արտադրանքի սպառում): 
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ԴՍԵՂԻ ԿԱՀՈՒՅՔԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՇՂԹԱ 
 

Դսեղում դեռևս խորհրդային տարիներին գործել է կահույքի ֆաբրիկա: Անկախացումից հետո, երբ 
ամբողջովին փլուզվեց պլանային տնտեսությունը, Դսեղի կահույքի ֆաբրիկան նույնպես դադարեց գործել: 
Սակայն գյուղի բնակչությունը, ֆաբրիկայի նախկին աշխատողները շարունակեցին կահույքի 
արտադրությունը փոքր մասնավոր արտադրամասերում: Այժմ դսեղցիներն արտադրում են աթոռ, սեղան,  
գրասենյակային և այլ նշանակության կահույք: Փոքրիկ Դսեղ գյուղում գործում են կահույքի տասնյակ 
արտադրամասեր, որոնց արտադրանքը վաճառվում է ՀՀ ողջ տարածքում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Կանոնավոր իրականացվող գործունեություն 

Նման գործունեություն համախմբում չի իրականացվում: 

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄԹԵՐՈՒՄ, 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ, 

ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

ԿԱՀՈՒՅՔԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԴԻԶԱՅՆ ԵՎ ՈՃԱՎՈՐՈՒՄ 

ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ԵՎ ՈՐԱԿԻ 
ԲԱԶՄԱԶԱՆԵՑՈՒՄ 

 

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ 
  

ՎԱՃԱՌՔ ԵՎ / ԿԱՄ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ 
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Դսեղը Հայաստանի եզակի գյուղական համայնքներից է, որտեղ առկա է կահույքագործության լիարժեք 
արժեշղթա` սկսած փայտանյութի ստացումից մինչև պատրաստի ապրանքի իրացում: Դսեղում գործող 
այս արժեշղթան ունի իր յուրահատկությունը: Այն հայտնի է հատկապես փայտյա աթոռի 
արտադրությամբ: Սակայն մեր դիտարկումները ցույց տվեցին, որ այստեղ լիարժեք չեն օգտագործվում 
կահույքի, մասնավորապես աթոռի արտադրության հնարավորությունները: Գործող տասնյակ մասնավոր 
արտադրամասերում արտադրվում են գրեթե միանման, դեռևս խորհրդային տարիներին մշակված 
մոդելներ, որոնք արդեն բարոյապես մաշվել են և միշտ չէ, որ ապահովում են ցանկալի որակ:  

Դսեղի կահույքի (հատկապես աթոռի) արտադրության արժեշղթան կարող է տասնապատկել իր 
եկամտաբերությունը, եթե բազմազանեցվի և բարձրացվի արտադրության որակը, արժեշղթայում 
ավելանա այնպիսի օղակ, ինչպիսին նոր տեսակի, ոճի ու դիզայնի մշակման գործունեությունն է:  

 
Առևտուր և սպասարկում. Այս ոլորտները նույնպես թույլ են զարգացած և էական 

դերակատարություն չունեն համախմբի տնտեսական զարգացման գործում: Ըստ 
համայնքապետարանների կողմից տրված տեղեկության` համախմբում գործում է շուրջ 65 փոքր 
և միջին ձեռնարկություն, որոնց մեծ մասն առևտրի և սպասարկման ձեռնարկություններ են: 
Դրանք հիմնականում գտնվում են Դսեղ, Թումանյան և Ձորագետ համայնքներում:  
Համախմբում բացակայում են մի շարք կարևոր ծառայություններ մատուցող 
կազմակերպություններ, ինչպիսիք են տրանսպորտային ու ֆինանսական ծառայությունները, 

հասարակական սննդի կետերը: Դրանց 
բացակայությունը մի կողմից բացատրվում է 
բավարար պահանջարկի բացակայությամբ, իսկ 
մյուս կողմից` ներդրումների բացակայությամբ: 
Համախմբի բնակչությունն ու 
տնտեսվարողներն այդ ծառայություններից 
օգտվելու համար դիմում են հիմնականում 
Ալավերդի ու Վանաձոր համայնքներում գործող 
տնտեսվարողներին:  

Թումանյանում և Դսեղում, բացի մի քանի 
խառը ապրանքատեսակների խանութներից, 
գործում են նաև մի շարք մասնագիտացված 
խանութներ` մասնավորապես դեղատներ, 

հագուստի, ձկան, կահույքի խանութներ և այլն: Համախմբում չի գործում որևէ տաքսի 
ծառայություն մատուցող կազմակերպություն կամ անհատ: Համախմբի բնակիչներն օգտվում են 
Ալավերդիում գործող նմանատիպ ծառայություններից: Կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ են 
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իրականացվում  Թումանյան–Ձորագետ–Վանաձոր, Թումանյան–Ալավերդի, Դսեղ–Թումանյան–
Ալավերդի  ուղղություններով, ինչպես նաև Շամուտ–Լորուտ–Վանաձոր ուղղությամբ: 
Թումանյանի և համախմբի համայնքների միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ չեն 
իրականացվում:   

Համախմբի մի շարք համայնքների բնակիչներ (Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Մարց և 

Չկալով) զբաղվում են հիմնականում միայն գյուղատնտեսությամբ` մեծամասամբ 
անասնապահությամբ (հիմնականում խոշոր եղջերավոր անասուններ) և հողագործությամբ: 
Դսեղի տնտեսությունը հնարավորինս բազմազանեցված է, և կարելի է այս համայնքը համարել 
համախմբի տնտեսապես ամենաակտիվ օղակը: Այստեղ են կենտրոնացած կահույքի տասնյակ 
(հիմնականում աթոռի) փոքր արտադրամասեր, քարի վերամշակման արտադրամասեր, 
զարգանում է զբոսաշրջությունը, գործում են անասնապահական ֆերմաներ: Ձորագետը 
հայտնի է Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիրով: Այս հյուրանոցային համալիրը ոչ միայն 
լավագույնն է համախմբում, այլ նաև լավագույններից մեկն է ամբողջ Հայաստանում: Այս 
հյուրանոցում են գիշերում տարածաշրջան այցելող բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ: Սակայն 
Ձորագետի բնակչությունը մինչ օրս չի կարողացել զբոսաշրջիկներին առաջարկել հավելյալ 
ծառայություններ ու ապրանքներ, ինչը կնպաստեր համայնքի տնտեսական ու սոցիալական 
վիճակի բարելավմանը: Մանավանդ, որ այս համայնքը, նախկինում լինելով քաղաքային 
համայնք, չունի գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որտեղ հնարավոր կլիներ զարգացնել 
գյուղատնտեսությունը: Թումանյանը, խորհրդային տարիներին ևս լինելով քաղաքային 
համայնք, ունեցել է բավականին զարգացած արդյունաբերություն: Այստեղ եղել է հրակայուն 
իրերի գործարան, կարի ֆաբրիկա, սպասարկման ու առևտրի օբյեկտներ: Այժմ այդ 
գործարաններից և ոչ մեկը չի գործում (բացառությամբ Թումանյանի հրակայուն իրերի 
գործարանի, որը գործում է իր նախկին կարողությունների 2-3 % չափով`փոքր քանակներով 
արտադրելով աղյուս և թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք մետաղների ձուլման տարաներ): 
Վերջին տարիներին Թումանյանում ակտիվացել է հյուրատների ձևավորման գործընթացը: 

Այսպիսով, համախմբի բնակչության մեծ մասն զբաղված է գյուղատնտեսությամբ 
(անասնապահություն, մեղվաբուծություն, հավաքչություն, բանջարաբոստանային 
բուսատեսակների մշակում տնամերձ հողամասերում):  
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

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

Վերլուծության համաձայն` համախմբի տնտեսության հիմնական և հեռանկարային 

ճյուղ է գյուղատնտեսությունը (մանր և խոշոր եղջերավոր անասնապահություն, 
մեղվաբուծություն, հատապտուղների և այլ բուսատեսակների հավաքչություն և մշակում, 
այգեգործություն) և որպես տնտեսության հեռանկարային ճյուղ դիտարկվում է 

զբոսաշրջությունը (էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ, ներքին տուրիզմ (սեզոնային հանգստի 
կազմակերպում), ներգնա տուրիզմ): Այս ճյուղերը համարվում են հեռանկարային, որովհետև 
դրանք ապահովում են և/կամ կարող են ապահովել համախմբի բնակչության հիմնական 
զբաղվածությունն ու եկամուտները և ունեն զարգացման ներուժ: 

                     

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  

(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՎԱՅՐԻ ՄՐԳԵՐԻ ՈՒ  ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄ) 
 

Գյուղատնտեսություն. Գյուղատնտեսությունը համախմբի գյուղական համայնքների 
տնտեսության հիմնական և հեռանկարային ճուղերից է: Ծովի մակարդակից մինչև 1700մ 
բարձրության վրա գտնվելու առավելությունները տեսանելի են անզեն աչքով. արոտավայրերի 
մեծ քանակությունն (8300 հա) ու սեզոնայնությունը լիարժեք պայմաններ են ստեղծում 
անասնապահությամբ զբաղվելու համար, ինչպես նաև բուսականության և անտառային մեծ 
տարածությունները (15000 հա) նպաստավոր են մեղվաբուծության համար:  

Թումանյանի համախմբի համայնքներում հիմնականում զարգացած են 
անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունը, մասնավորապես Լորուտ, Շամուտ, Մարց, 
Քարինջ, Չկալով   գյուղերում (ընդհանուր թվով 8232 հա արոտավայր, 2800 հա խոտհարք, 
1773 հա վարելահող և Դսեղի` ավելի քան 15000 հա անտառատնտեսությունը, որը հարուստ է 
լորենիներով): Պետք է հավելել հարակից Աթան ու Ահնիձոր գյուղերը, որոնք նույնպես 
համահունչ են համախմբի գյուղական համայնքներին և ունեն նույն հնարավորություններն ու 
խնդիրները` գյուղատնտեսության վերը նշված ուղղությունները զարգացնելու համար:  
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 Այդ տեսանկյունից մի փոքր տարբերվում են Թումանյան ու Ձորագետ համայնքները, որոնք 
չունեն բավարար քանակությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր և ավանդաբար չեն 
զբաղվել գյուղատնտեսությամբ: Ձորագետը, որը խորհրդային  տարիներին եղել է քաղաքային 
ավան, գյուղատնտեսական նշանակության որևէ  հողատարածք չունի, միայն անտառային 
տարածքներն են, որոնք Ձորագետի գյուղական համայնք դառնալուց հետո բնակիչներին տրվել 
են վարձակալությամբ: Թումանյանը, լինելով քաղաքային ավան, ունի շատ քիչ արոտավայրեր և 
անասնագլխաքանակ, ինչպես նաև մեղվափեթակներ:  Այստեղ հիմնականում կենտրոնացված 
են փոքր արտադրություններ և խանութներ: 

Դսեղը նույնպես տարբերվում է իր տնտեսության բազմազանությամբ: Սակայն 
գյուղատնտեսությունն այս համայնքում ունի զարգացման մեծ ներուժ: Անասնապահությունը կա 
և մնում է որպես զարգացման հիմնական ճյուղերից մեկը (1590 արոտավայրեր, 670 հա 
խոտհարք և 710 հա վարելահող):  

Անասնապահությունը, լինելով համախմբի գյուղական համայնքների զարգացման հիմնական 
գրավականը, պատշաճ զարգացում չի ապրում: Ֆերմերային տնտեսություններից շատ քչերն են 
պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերում անասնապահությանը: Անասնապահությունը համախմբի 
գյուղական համայնքների բնակիչների կողմից հիմնականում դիտարկվում է որպես առօրյա ու 
կենսական նշանակության խնդիրներ լուծելու միջոց: Որպես տնտեսության առանձին ճյուղ` այն 
չի դիտարկվում իբրև համայնքային զարգացման հեռանկար, հիմնականում չկա այն 
գիտակցումը, որ անասնապահությունը գյուղատնտեսական ձեռներեցության կարևորագույն 
ճյուղերից է: Այսպիսի մոտեցման պարագայում ֆերմերների կողմից չի գիտակցվում 
մասնագիտական գիտելիք և/կամ հմտություն ստանալու անհրաժեշտությունը:   
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Հիմնական և հեռանկարային ճյուղ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

• Անտառներ և դաշտեր – 14.000 հա 
• Խոշոր եղջերավոր անասուններ – 6.700 
• Մանր եղջերավոր անասուններ -  3.200 
• Ձիեր - 720 
• Վարելահողեր – 2.378 հա 
• Խոտհարքեր – 2.770 հա 
• Արոտավայրեր – 8.230 հա 
• Մեղվաընտանիքներ – 1.500 

  

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 
• Բարենպաստ կլիմայական պայմաններ 
• Անասնագոմեր, պրոֆ. անասնաբուծություն 
• Անասնաբուժական ծառայություն 

(արհեստական սերմնավորում) 
• Հեռագնա արոտներում կացարանի, ջրատեղի 

առկայություն 
• Արոտների մակերեսային բարելավումներ 
• Արոտների արդյունավետ կառավարում 
• Կադրերի ուսուցում և վերապատրաստում 
• Դաշտամիջյան ճանապարհներ 

• Բազմազան մեղրատու ծաղիկների 
առկայություն 

 
 

Պահանջարկ 
Շուկայում (Վանաձոր, Վահագնի, 
Երևան) ձևավորված գներով որակյալ` 
• Կաթ, այդ թվում` վերամշակված 
• Միս, այդ թվում` վերամշակված 

մսամթերք 
• Բուրդ 
• Հատապտուղներ, այդ թվում` 

վերամշակված 
• Մեղր  

Սպասարկող ոլորտներ 
• Կաթի մթերում 
• Կաթի վերամշակում 
• Մսի մթերում 
• Մսամթերքի արտադրություն 
• Մրգերի, հատապտուղների և խոտաբույսերի մթերում ու  վերամշակում 
• Սերմերի,  տնկիների,  պարարտանյութերի և բուժանյութերի մատակարարում 
• Գյուղատնտեսական տեխնիկա, գործիքներ և սարքավորումներ 
• Տարաներ և փաթեթավորում 
• Մոմաթերթի, դեղորայքի և մեղվաբուծական այլ պարագաների վաճառք 
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Պահանջարկ. Համախմբի Լորուտ, Շամուտ, Մարց, Քարինջ, Չկալով գյուղերում հիմնական և 
առաջնային եկամտի աղբյուրներն անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունն են, որոնք 
ապահովում են կանխիկ դրամի մուտք տնային տնտեսություններ: Այստեղ առանձնացվում են մի 
քանի շուկաներ. կաթ, միս, մեղր, բուրդ, ինչպես նաև պանիր (« թել»  և Լոռի), կարագ, թթվասեր, 
կաթնաշոռ, մածուն և այլն: Առաջարկվող արտադրատեսակներն ու վերամշակված 
ապրանքները վաճառվում են կամայական սկզբունքով` հարակից քաղաքներում (Վանաձոր, 
Ալավերդի) և Երևանում: Չկա կայուն մթերման կամ վաճառքի արժեշղթա, որը կապահովեր 
ավելի մեծ քանակի ապրանքատեսակներ, ինչի հնարավորություններն ունի համախումբը: 
Համայնքներում չկան արտադրանքի ընդունման կամ վերամշակման կետեր, միայն համախմբից 
դուրս` Վահագնի գյուղի մուտքի մոտ, մայրուղու վրա, քարի մշակման արտադրամասի կողքին 
գտնվում է կաթի վերամշակման կետ, որը ժամանակ առ ժամանակ կաթ է հավաքում միայն 
մոտակա համայնքներից, կամ էլ այս համախմբի ֆերմերներն իրենք են կաթը տեղափոխում և 
հանձնում այդ արտադրամաս: Այս գործընթացն, իհարկե, կանոնակարգված բնույթ չի կրում: 
Կախված կաթնատվությունից ու սեզոնայնությունից` կաթի գինը  տատանվում է 80-ից մինչև 
150 դրամ 1 լիտրի համար, իսկ տավարի միսը` 1300-ից 1700 դրամ, ոչխարինը` 2000-ից 4000 
դրամ, ոչխարի բուրդը (1 ոչխարից 1-2կգ բուրդ)` 600-1000 դրամ, մեղրը` 3000-3500 դրամ: 
Վերամշակված ապրանքներն սպառվում են հետևյալ գներով. պանիր` 1200-1600 դրամ, կարագ` 
2000-2500 դրամ, իսկ մնացած տեսակները հիմնականում  շուկա չեն հանվում: 

 
Միջավայր և ենթակառուցվածքներ.  Բացի նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններից 

կամ համապատասխան արոտավայրերից, անասնապահության համար կարևոր են նաև 
կացարանները, ջրատեղիները, ճանապարհը (հեռագնա արոտ տանող), մակաղատեղին: Այստեղ 
հարկավոր է նաև մեծ ուշադրություն դարձնել արոտների մակերեսային բարելավման 
միջոցառումներին, մասնավորապես` քարհավաք, թափոնների հեռացում, ենթացանք, 
պարարտացում:  

Առանց արոտավայրի արդյունավետ կառավարման միջոցառումների (արածեցման կարգի, 
ժամկետի, բարձրության և ռոտացիոն կարգի սահմանում, կառավարման պլանի կազմում և 
թարմացում) ժամանակի ընթացքում համայնքամերձ հողատարածքների (վարելահող, 
խոտհարք) որպես արոտներ գերօգտագործումից կառաջանա հողի դեգրադացիա, որն իր 
հերթին լիովին կանապատանա կամ ժամանակավորապես պիտանի չի լինի անասունների սննդի 
համար: Հեռագնա արոտները, որոնք չեն օգտագործվում կամ շատ քիչ են օգտագործվում` 
կվերածվեն ճահիճների, քանի որ բուսածածկը չհասցնելով փոշոտման հաջորդ փուլին` նեխում և 
չի պարարտացվում հողի հետ: Սա էլ մյուս խնդիրն է, որը նույնպես կարող է ազդել 
անասունների սննդի նվազման վրա: Այս միջավայրերն ու ենթակառուցվածքները չապահովելու 
կամ դրանց չհետևելու պարագայում ժամանակի ընթացքում անասնակերի պակասի 
արդյունքում կարող է կրճատվել անասունների գլխաքանակը:  
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Մյուս վտանգը կապված է մանր եղջերավոր անասունների արածեցման կարգի հետ, քանի որ 
հատկապես ոչխարները ճանապարհին սնվելով լիովին ամայացնում են այդ հատվածները: 
Խնդիրը նրանում է, որ ի տարբերություն խոշոր եղջերավորների` ոչխարները խոտն արմատախիլ 
են անում, իսկ այդ դեպքում, որոշ ժամանակ անց այդ հատվածներն ամայանում են: Շատ 
կարևոր է, որպեսզի ճիշտ կազմակերպվի ոչխարների կերակրման գործընթացը: 

Անասնապահության զարգացման ամենակարևոր գործոններից են անասնաբուծությունն ու 
անասնաբուժությունը: Կարևոր են գոմի պայմանները (օդափոխություն, առաստաղի 
բարձրություն, մաքրություն և այլն), որոնք համախմբի ֆերմերային տնտեսություններում 
ուշադրությունից դուրս են մնացել:  

Մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որը կարիք ունի ուշադրության` անասունների արհեստական 
սերմնավորումն է: Ի տարբերություն Հայաստանի մյուս շրջանների` այստեղ պահպանվել են 
անասունների հին ցեղատեսակները, որոնք կարող են օրական լավագույն դեպքում մինչև 15լ 
կաթ տալ: Անասնապահության շահութաբերության բարձրացման համար անհրաժեշտ է 
ուշադրություն դարձնել ցեղատեսակի նորացմանը, առողջացմանը, կաթնատվության ու 
մսատվության բարձրացմանը:   

Խոզաբուծությունը համախմբում ունի բավարար պայմաններ: Սակայն ոչ պրոֆեսիոնալ ու 
հետևողական խոզաբուծության պատճառով վերջին տարիներին գրանցվել է խոզերի 
մասսայական անկում:  

Մեղվաբուծության զարգացման համար առկա են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները: Այն 
մեղվապահների համար ապահովում է բավարար շահույթ և ունի զարգացման հեռանկար: 
Սակայն այստեղ նույնպես անհրաժեշտ է տիրապետել համապատասխան տեխնոլոգիաների և 
բուժման միջոցառումների նոր մեթոդներին: Մեղվաբուծական կենտրոն դառնալու համար 
անհրաժեշտ կլինի իրականացնել այս ոլորտի զարգացման լայնամասշտաբ ծրագիր, որը 
համախմբում կապահովի մեղրի արտադրության ամբողջ արժեշղթան: 

 
Սպասարկող ոլորտներ. Համախմբում գյուղատնտեսության հետագա զարգացման 

հիմնական գրավականը տեղում գյուղմթերքի մթերման և վերամշակման ձեռնարկությունների 
հիմնումն է: Համախմբի որևէ համայնքում չկան մթերման կետեր, սառնարանային 
տնտեսություններ, վերամշակման արտադրամասեր և այլն: Այստեղ կարևորը ոչ միայն կաթի 
մթերման կետ, սառնարանային տնտեսություն ու մսի սպանդանոց ունենալն է, այլև սպառման 
համապատասխան շուկան ապահովելը: Այսինքն, եթե այսօր որևէ համայնք կամ բոլոր գյուղերն 
ապահովվեն մթերման կետերով կամ համապատասխան ենթակառուցվածքով, ոչ ոք երաշխիք 
չունի, որ կգտնվի սպառող ընկերությունը կամ անհատը: Հետևաբար, կարևոր է, որ լիարժեք 
ուշադրություն դարձվի արժեշղթայի բոլոր բաղադրիչների վրա` գյուղմթերքի արտադրություն, 
մթերում, վերամշակում, սպառման շուկա:  

Կաթի մթերման կետ ունենալը համախմբի համայնքների համար արդիական է, քանի որ այս 
համայնքներն ունեն մեծ քանակությամբ կաթ արտադրելու հնարավորություններ: Համախմբի 
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համայնքները միասին օրական կարող են մթերել նվազագույնը 15-20 տ կաթ, որը բավարար 
քանակություն է կաթնամթերքի վերամշակման` արդյունավետ աշխատող արտադրության 
կազմակերպման համար: Այս դեպքում համախմբում կձևավորվի կաթնամթերքի 
արտադրության արժեշղթա` միասնական ապրանքանիշով, որի իրացումը և 
մասսայականացումը կնպաստի համախմբում ագրոտուրիզմի զարգացմանը: Խորհրդային 
տարիներին նման արտադրություն գործել է Ահնիձոր և Լորուտ համայնքները կապող 
ճանապարհների հատման մասում:  

Կաթնամթերքի վերամշակման օրինակով անհրաժեշտ է նաև կազմակերպել խոշոր և մանր 
եղջերավորների մսի մթերումն ու իրացումը սպանդանոցների միջոցով: Ոչխարաբուծության 
զարգացման համար կարևոր է նաև երկրորդային հումքի` բրդի սպառման 
հնարավորությունների քննարկումը: Համակարգված աշխատանքի դեպքում Թումանյանի, 
Ալավերդու համախումբն ու հարակից համայնքները հնարավորություն ունեն տարեկան 
մատակարարել (հիմնականում Թումանյանի համախումբ) 8-10 տ բուրդ: Բրդի վերամշակման ու 
վերջնական ապրանքատեսակների ստացման (թել, գորգ, կարպետ և այլն) արդյունքում 
կխթանվի ոչ միայն ոչխարաբուծությունը, այլ նաև կդրվեն թեթև արդյունաբերության ու 
արհեստագործության նոր ոլորտի հիմքերը: Համախմբում առկա են նաև ձիաբուծության 
ավանդույթներ: Դրանց բավարար քանակն ու որակը թույլ են տալիս կազմակերպել 
մասնագիտացված զբոսաշրջային 
ծառայություններ (ձիերով 
երթուղիներ, ձիարշավներ և այլն):  

Նույն մոտեցումն անհրաժեշտ է 
կիրառել մեղրի և հատապտուղների, 
անտառից ստացվող բազմաթիվ այլ 
բուսատեսակների նկատմամբ: Այս 
մթերքները վերամշակելով ու 
փաթեթավորելով, դրանց տալով 
ապրանքանիշ` հնարավոր կլինի 
դրանք իրացնել ոչ միայն 
համախմբից դուրս, այլև համախմբի 
տուրիստական նշանակության 
կետերում (Քոբայր, Դսեղ և այլն):  
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ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՇՂԹԱ 
 

Համախմբի բնակիչներն ավանդաբար զբաղվում են անասնապահությամբ` խոշոր և մանր եղջերավոր 
անասնապահություն, խոզաբուծություն: Խոզաբուծությունը վերջին տարիներին խոշորամասշտաբ 
անկումների պատճառով այժմ գրեթե վերացել է: Համախմբի համայնքներում վերջին տարիներին 
նկատվում է հատկապես խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի կայուն աճ: Սակայն, դրա հետ 
մեկտեղ հազվադեպ կարելի է հանդիպել այնպիսի ֆերմերային տնտեսությունների, որոնք լրջորեն ու 
պրոֆեսիոնալ մոտեցումներով կզարգացնեն անասնապահությունը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

  

 
Նման գործունեություն համախմբում չի իրականացվում: 

ԿԱԹ, ՄԻՍ 

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
 (ԽՈՇՈՐ ԵՎ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ) 

 Կանոնավոր իրականացվող գործունեություն 

 Ոչ կանոնավոր և/կամ շատ քիչ ծավալներով իրականացվող գործունեություն 

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ 
ՍՏԱՑՈՒՄ ՏՆԱՅԻՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՎԱՃԱՌՔ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԵՎ 
ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ 

ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱԹԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՔԱՆԱԿՈՎ ՄԹԵՐՈՒՄ 

ՎԱՀԱԳՆԻԻ ԿԱԹԻ 
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍՈՒՄ 

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 

ԿԱԹԻ ՄԹԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԱԽՄԲԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ 
 

ՎԱՃԱՌՔ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 
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Ստեղծված վիճակի հիմնական պատճառը կաթի խոշոր մթերողների բացակայությունն է 
տարածաշրջանում, ինչպես նաև ներդրումային ռեսուրսների, անասնապահության նոր ու 
արդիական մեթոդներով վարման մասին գիտելիքների ու ունակությունների բացակայությունը: 
Համախմբում հնարավոր է իրականացնել կաթի արտադրության ու վերամշակման լիարժեք 
արժեշղթա` հաշվի առնելով բնակլիմայական պայմաններն ու անասնակերի ստացման մեծ 
հնարավորությունները: Համախմբի ութ համայնքներից վեցում առկա են բարեբեր արոտներ, 
խոտհարքներ ու վարելահողեր, որոնք բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ, նույնիսկ առանց 
ոռոգման, կարող են ապահովել մեծ քանակությամբ անասնակեր: Հեռանկարային է նաև  
ոչխարաբուծությունը` բրդի վերամշակման տեսանկյունից: 
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ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄՐԳԵՐԻ ԱՐԺԵՇՂԹԱ 
 

Համախմբի բնակիչներն ավանդաբար զբաղվում են հատապտուղների` ազնվամորու, մոշի և հոնի 
հավաքչությամբ՝ մոտակա անտառներից և դաշտերից: Հավաքված հատապտուղները հիմնականում 
վաճառվում են ճամփեզրերին, երբեմն էլ զբոսաշրջիկներին: Վերջին տարիներին Քարինջում հիմնադրվել է  
հատապտուղների տնկարանային տնտեսություն, որը կարող է հիմք հանդիսանալ մշակովի այգիների 
հիմնադրման համար, որոնք ունեն բարձր շահութաբերություն, իսկ պտուղներն ունեն ավելի լավ 
ապրանքային տեսք: 
 
 
 
 
  

 

 

 Կանոնավոր իրականացվող գործունեություն 

Ոչ կանոնավոր և/կամ շատ քիչ ծավալներով իրականացվող գործունեություն 

Նման գործունեություն համախմբում չի իրականացվում: 

ՎԱՅՐԻ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ 
ՄՐԳԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ 

 

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 

 

ԱՐԱԳ / ԽՈՐԸ ՍԱՌԵՑՈՒՄ 
ՏԵՂՈՒՄ ԵՎ/ԿԱՄ 
ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ 

ՎԱՃԱՌՔ ՄԵԾԱԾԱԽ 
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

 

ՎԱՃԱՌՔ 
ՏԵՂՈՒՄ`ՃԱՄՓԵԶՐԻՆ ԵՎ 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 
ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ 

 

ՎԱՃԱՌՔ ԱՅԼ 
ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻ` 

ՀԵՏԱԳԱ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ 

 

 

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԳՆՈՒՄ 
ՏԵՂՈՒՄ 

 

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ 
ՄՇԱԿՈՎԻ ԱՅԳԻՆԵՐ 
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ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 

Զբոսաշրջությունը կարող է դառնալ համախմբի տնտեսության հիմնական և հեռանկարային 
ճյուղերից մեկը: Այս համախմբի համայնքները չունեն զբոսաշրջության ավանդույթներ, քանի որ 
Խորհրդային Միության տարիներին դրանք դիտարկվել են որպես արդյունաբերական ու 
գյուղատնտեսական համայնքներ: Սակայն համախմբի համայնքների մրցակցային 
առավելությունները (պատմամշակութային հուշարձաններ, գեղատեսիլ ու էկոլոգիապես անաղարտ 
բնություն, մեղմ բնակլիմայական պայմաններ) հիմք են տալիս համոզմունք հայտնելու, որ այս 
համայնքներում մեծ հնարավորություններ կան զարգացնելու ներգնա և ներքին զբոսաշրջությունը: 
Արդեն իսկ հիմնադրվել և գործում են տասնյակ հյուրատներ, որոնց պահանջարկը բավականին 
կայուն է: Թումանյան համայնքում գտնվող Քոբայրի միջնադարյան վանական համալիրը գտնվում է 
տարածաշրջան այցելող գրեթե բոլոր զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում: Քոբայրի 
վանական համալիրը տեսնելու համար այստեղ կանգ են առնում Հայաստանի հյուսիս այցելող գրեթե 
բոլոր զբոսաշրջային խմբերը:  

Զբոսաշրջության յուրօրինակ հանգրվան է դարձել Դսեղ գյուղը: Այն զբոսաշրջության առումով 
գրավիչ է որպես մշակութային կենտրոն, որտեղ ավանդական են դարձել տիկնիկային թատրոնի 
ամենամյա միջազգային փառատոնը և թումանյանական օրերը: Դսեղի ձորում են գտնվում ոչ միայն 
թումանյանական հիշատակումներ ունեցող բազմաթիվ վայրեր, այլ նաև Սբ. Գրիգոր Բարձրաքաշի 
վանական համալիրը: Այն եզակի ճարտարապետական կառույց է և հավակնում է մտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-
ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Թումանյանի տուն-թանգարանը Դսեղում  Տիկնիկների արհեստանոց-խանութ Դսեղում 
 
Սակայն Թումանյանի համախմբում զբոսաշրջությունը դիտարկելով որպես տնտեսության 

հեռանկարային ճյուղ` պետք է ընդգծել այն հանգամանքը, որ այս համախմբի համայնքներում 
հեռանկարային են հիմնականում ներքին զբոսաշրջությունը (Երևանից և ՀՀ հարթավայրային 
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այլ բնակավայրերից բնակչության հիմնականում սեզոնային հանգստի կազմակերպում), ինչպես 
նաև ագրոտուրիզմն ու արշավային (hiking), այդ թվում` ձիերով զբոսաշրջությունը:   

Միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ համախմբի համայնքներում զբոսաշրջության 
զարգացման համար անհրաժեշտ է պետական մակարդակով մշակել և իրականացնել 
զբոսաշրջության զարգացման համալիր երկարաժամկետ ծրագիր, որում ներառված կլինեն նաև 
արտոնությունների տրամադրման մեխանիզմները զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումներ 
իրականացնող տնտեսվարողների նկատմամբ:  

 
 

Հեռանկարային ճյուղ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 

• Պատմամշակութային հուշարձաններ (Դսեղի Սբ. Գրիգոր Բարձրաքաշի վանական 
համալիր, Քոբայրի վանական համալիր, Թումանյանի տուն-թանգարան, մատուռներ, 
ժայռափոր եկեղեցիներ, խաչքարեր, ավանդապատումներ, Կուլեթի ամրոցը, Մոտկոր 
քաղաք-հնատեղի) 

• Գեղատեսիլ, էկոլոգիապես անարատ բնություն (անտառածածկ և ժայռոտ լեռներ, 
կիրճեր և ձորեր) 

• Մեղմ բնակլիմայական պայմաններ 

  

 

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 

• Զբոսաշրջության զարգացման 
ռազմավարություն և համալիր ծրագիր 

• Միջին բարվոքության ավտոճանապարհներ 
• Փառատոններ և մասսայական 

միջոցառումներ 
• 3 հեռախոսային օպերատորների կապ, 

ինտերնետ կապ, փոստի ծառայու-թյուններ, 
ջրամատակարարում,  
գազամատակարարում, էլեկտրամա-
տակարարում   

Պահանջարկ 
• Բարձրարժեք և ճանաչողական նշանակություն 

ունեցող պատմամշակութային հուշարձաններ, 
• Միջին գնի որակյալ հյուրանոցային ծառա-

յություն, հանգստյան տներ, հյուրատներ 
• Բարձրորակ հասարակական սննդի ծառա-

յություններ` առողջ, էկոլոգիապես մաքուր 
սնունդ, ազգային ճաշատեսակներ 

• Հարմարավետ և մատչելի տրանսպորտային 
ծառայություն 

Սպասարկող ոլորտներ 
• Գիշերակացի և հյուրանոցային ծառայություններ 
• Հանգստյան տներ, պանսիոնատներ 
• Ագրոտուրիզմի նպատակով գյուղական տուն-հյուրատներ 
• Հասարակական սննդի ծառայություն` ռեստորաններ և սրճարաններ 
• Տրանսպորտային ծառայություններ 
• Գյուղմթերքի և էկոլոգիապես մաքուր սննդի մատակարարում և վաճառք 
• Հուշանվերների, ձեռագործ աշխատանքների ու բացիկների արտադրություն և վաճառք 
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Ինչպես արդեն նշվել է, համախմբում են գտնվում եզակի պատմամշակութային 
հուշարձաններ: Քոբայրի վանական համալիրն արդեն մի քանի տարի է, որ վերականգնման 
փուլում է: Անմխիթար վիճակում է գտնվում Դսեղի Սբ. Գրիգոր Բարձրաքաշի վանական 
համալիրը, ինչպես նաև բազմաթիվ 
միջնադարյան եկեղեցական կառույցներ և 
բերդեր: 

Համախմբի զբոսաշրջության կարևոր 
բաղադրիչներից են մեղմ կլիման և 
գեղատեսիլ բնությունը: Դրա հետ 
մեկտեղ, պետք է նշել, որ համարյա 
ամենուրեք մարդու կողմից բազմաթիվ 
միջամտությունների պատճառով 
վնասված է գեղատեսիլ լանդշաֆտը 
(ՓՀԷԿ-երի գործունեության պատճառով 
ցամաքում և տեղ-տեղ ճահճանում է 
գեղատեսիլ Մարց գետը, արդեն 
մասսայական են դարձել 
անտառահատումները):  

                  Քոբայրի վանական համալիրը     
 

Պահանջարկ. Այժմ տարածաշրջան այցելող զբոսաշրջիկների հիմնական մասի պահանջարկը 
բարձրարժեք պատմամշակութային հուշարձաններին, ավանդույթներին, ճաշատեսակներին և 
ապրելակերպին ծանոթանալն է: Պահանջները հիմնականում հանգում են որոշակի 
չափանիշներին համապատասխանող մատչելի գներով որակյալ հյուրանոցային 
ծառայություններին, էկոլոգիապես մաքուր սննդին և ազգային խոհանոցին: Կարևորվում են 
նաև բնության գեղատեսիլ վայրերին ծանոթացումը, հանգստի կազմակերպումը և մարդկանց 
ապահով ու հարմարավետ տեղաշարժը: Սա հիմնականում վերաբերում է ներգնա 
զբոսաշրջությանը: Ներքին զբոսաշրջության առումով (հայաստանցի զբոսաշրջիկներ) 
շեշտադրումները փոխվում են, և այդ զբոսաշրջիկին առավել գրավում է մեղմ կլիման, 
գեղատեսիլ բնությունը: Հայ զբոսաշրջիկի համար համախմբի բոլոր համայնքները, հատկապես 
Դսեղն ու Թումանյանը  հետաքրքրություն են ներկայացնում նրանց ամառային հանգիստը 
կազմակերպելու և պատմամշակութային հուշարձաններին ծանոթանալու առումով: Այս խմբի 
համար հետաքրքիր են մատչելի հյուրատներն ու հանգստի գոտիները, առկա է հանգստյան 
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տների ու պանսիոնատների պահանջարկ: Նման պահանջարկին համապատասխան առաջարկ 
ունենալու դեպքում համախմբի համայնքները կարող են էապես մեծացնել հատկապես 
երևանաբնակ ընտանիքների սեզոնային հոսքը համախմբի համայնքներ:  

 
Միջավայր և ենթակառուցվածքներ.  Զբոսաշրջության համար ձևավորված միջավայրը 

դեռևս չի համապատասխանում ոլորտի զարգացման կարիքներին: Մասնավորապես, 
համախումբը Վանաձորին կապող ավտոմայրուղին և հիմնական զբոսաշրջային կետեր տանող 
ճանապարհները բարեկարգման և անվտանգության ապահովման կարիք ունեն: Միջավայրի 
վրա էական  բացասական ազդեցություն են թողնում վնասված լանդշաֆտները, անհրապույր 
տաղավարներն ու տնակները` համախմբով անցնող մայրուղու երկայնքով: 

Հուշարձաններ տանող ճանապարհները կարիք ունեն ուղղորդող և իրազեկող 
ցուցանակների: Համախումբը լիարժեք ապահովված է հեռախոսային և ինտերնետային կապով, 
ջրամատակարարմամբ, էլեկտրականությամբ և գազով: 

Այսօր դեռևս վաղ է խոսել զբոսաշրջության` որպես տնտեսության հիմնական ճյուղի մասին, 
սակայն խոսելով զբոսաշրջության հեռանկարայնության մասին` հարկավոր է ընդգծել ներքին 
տուրիզմի կարևորությունը: Այն մեծ հեռանկար ունի այս համախմբում, սակայն չի կարող 
զարգանալ ցանկալի տեմպերով, եթե չստեղծվի զարգացման համապատասխան 
ռազմավարություն ու պետական ծրագիր: Այդպիսի ռազմավարությունն ու գործուն ծրագիրը 
կարող է դառնալ այս համախմբում զբոսաշրջության զարգացման համար բարենպաստ 
միջավայրի ստեղծման հիմնաքարը:  

Բավականին բարենպաստ միջավայր է ձևավորվել Դսեղ գյուղում: Կազմակերպվող 
տիկնիկային թատրոնի միջազգային ամենամյա փառատոնը, թումանյանական օրերը լուրջ 
խթան են զբոսաշրջության առումով բարենպաստ միջավայրի ձևավորման գործում:  

 
 

Հարակից կամ սպասարկող ոլորտներ.   Համախմբի հիմնական զբոսաշրջային 
կենտրոններում (Դսեղ, Ձորագետ, Թումանյան) գործում են ոլորտը սպասարկող մի շարք 
տնտեսվարողներ` հյուրանոցներ, հյուրատներ: Դրանք ունեն ավելանալու և ընդլայնվելու 
միտում: Նկատվում է դրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում: 
Սակայն այս գործընթացը շատ դանդաղ է ընթանում` ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների 
սակավության պատճառով: 

Համախմբում գործող հյուրանոցները, ռեստորանները և սրճարանները (Ավան Ձորագետ 
հյուրանոցային համալիր) օգտվում են համախմբի գյուղերում արտադրված էկոլոգիապես 
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մաքուր գյուղմթերքից: Սակայն զբոսաշրջությանը սպասարկող ոլորտների զարգացման համար 
նույնպես  անհրաժեշտ է նպատակային ռազմավարության և ծրագրերի իրականացում, որը 

ֆինանսավորման հնարավորությունների 
ընդլայնմանը զուգահեռ կներառի 
ուսուցողական և որակավորման բարձրացման 
ենթածրագրեր ու միջոցառումներ: 

Հուշանվերների տեղական արտադրության 
ու վաճառքի առումով միայն կարելի է խոսել 
Դսեղի մասին, որտեղ Հ. Թումանյանի տուն-
թանգարանի շուրջ ստեղծվել է հետաքրքիր ու 
գրավիչ միջավայր, հուշանվերների, 
թումանյանական հերոսների կերպարներով 
ձեռագործ տիկնիկների արտադրություն ու 
վաճառք:  

     Ավան Ձորագետ հյուրանոց (Թուֆենկյան) 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

№ Համախմբի բոլոր համայնքների համար 

1 Տարածքների բարեկարգման և գեղեցկացման միջոցառումներ  
2 Ծառատունկ և ծաղկատունկ 
3 Փողոցների լուսավորություն 
4 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
5 Միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
6 Ծննդատան հիմնում 
7 Աղբահանության համակարգված իրականացում 
8 Կիրակնօրյա դպրոցի հիմնում 
9 Աղբամանների տեղադրում   
10 Միջհամայնքային տրանսպորտի գործարկում 
11 Միջհամայնքային ֆուտբոլային ավանդական ամենամյա մրցաշարի կազմակերպում 
12 Դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում 
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ԴՍԵՂ, ՁՈՐԱԳԵՏ, ՉԿԱԼՈՎ, ՔԱՐԻՆՋ, ՄԱՐՑ, ԼՈՐՈՒՏ ԵՎ ՇԱՄՈՒՏ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱԽՄԲԻ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 
№ 

 
Առաջարկվող ծրագրեր/ միջոցառումներ 

Պատասխանատու/ մասնակից 
ՀՀ 

Կառավարո
ւթյուն 

ՏԻՄ Աջակից 
կառույցներ 

/ՀԿ-ներ և այլն/ 

Մասնավոր 
հատված 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
1 Մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ     

2 Ոռոգման համակարգի բարելավում     

3 Արոտավայրերի արդյունավետ կառավարման 
համակարգերի ներդրում 

    

4 Ջրելատեղիների տեղադրում համայնքներում և դրանցից 
դուրս 

    

5 Գյուղմթերքի ընդունման և/կամ վերամշակման կետերի 
տեղադրում 

    

6 Մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում 
(տեխնոլոգիական և բիզնես հմտություններ) 

  
 

  

7 Հատապտուղների տնկարանային տնտեսությունների 
հիմնում 

    

8 Անասնաբուժական ծառայություններ (ներառյալ՝ 

արհեստական սերմնավորում) 
    

9 Հակակարկտային կայանների տեղադրում     

10 Գյուղատնտեսությունում նոր տեխնոլոգիաների և 
աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդների ուսուցում և 
ներդրում 

  
 

  

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 
11 Համախմբի զբոսաշրջային զարգացման ռազմավարության 

և համալիր ծրագիր 
  

 
  

12 Ագրո, էկո և էթնո տուրիզմի զարգացման համար 
համայնքային կետերի հիմնում 

    

13 Հուշարձանների հարակից տարածքների մաքրում և 
բարեկարգում 

  
 

  

14 Զբոսաշրջային երթուղիների ցուցանակների և տեղեկա-
տվական նոր վահանակների տեղադրում և վերանորոգում 

  
 

  

15 Հասարակական զուգարանների կառուցում     

16 « Թումանյանի հերոսների հետքերով» տուրիստական 
երթուղիների մշակում 

  
 

  

17  Ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների 
բարեկարգում և հուշարձանների մատչելիության 
ապահովում 

  
 

  

18 Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում և 
պաշտպանություն 
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ԲԻԶՆԵՍ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 
 
№ 

 
Բիզնես առաջարկություններ` համախմբում իրականացնելու 

համար 

Թ
Ո

ՒՄ
Ա

Ն
Յ

Ա
Ն

 

Դ
Ս

Ե
Ղ

 

Ձ
Ո

Ր
Ա

Գ
Ե

Տ
 

Ք
Ա

Ր
Ի

Ն
Ջ

 

Չ
Կ

Ա
Լ
Ո

Վ
 

Մ
Ա

Ր
Ց

 

Լ
Ո

Ր
Ո

ՒՏ
 

Շ
Ա

Մ
Ո

ՒՏ
 

1 Հատապտուղների մթերման ծառայություն         

2 Հատապտուղների վերամշակման արտադրություն         

3 Կաթի մթերման կետ         

4 
Կաթի վերամշակման արտադրամաս (պանիր, պաղպաղակ, այլ 
կաթնամթերք) 

        

5 Սպանդանոցի հիմնում         

6 Մսի վերամշակման արտադրություն         

7 Ձկնաբուծարանի հիմնում         

8 Տաքսի ծառայություն         

9 Հանդիսությունների սրահ         

10 Հյուրատների հիմնում         

11 Ռեստորանային համալիրի կառուցում         

12 Ամառային սրճարանի գործարկում         

13 Կարի արտադրամաս         

14 Սառնարանային տնտեսություն         

15 Հեծյալ տուրիզմ         

16 Մակարոնի արտադրություն         

17 Ավելուկի, մասուրի  և խոտաբույսերի չորացում         

18 Բիո բրիկետների արտադրություն         

19 Հացամթերքի արտադրություն         

20 Ծխախոտագործություն         

21 Ջերմոցային տնտեսության հիմնում         

22 Ֆոտո և տեսանկարահանումների ծառայություն         

23 Թխվածքի արտադրամասի հիմնում         

24 Բրդի վերամշակում         

25 Առաջին անհրաժեշտության և տնտեսական ապրանքների խանութ         

26 Ատամնաբուժարան         

27 Գեղեցկության սրահի հիմնում         

28 Արագ սննդի կետ         

29 Ծաղկի սրահ         
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Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագիրն իրականացվել է տեղական թիմի և փորձագիտական 
խմբի մասնակցությամբ: Ծրագրի իրականացմանն աջակցել են Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն 
Զավարյանը, Դսեղի գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանը, Ձորագետի գյուղապետ Լյովա  Գրիգորյանը, Չկալովի 
գյուղապետ Ռոման Շաքարյանը, Քարինջի գյուղապետ Նորիկ  Մկրտումյանը, Մարցի գյուղապետ Ռոբերտ 
Գալստյանը, Լորուտի գյուղապետ Հրաչյա  Սահակյանը և Շամուտի գյուղապետ Բաղիշ  Վանյանը: 
 
Տեղական թիմ 

№ Անուն, ազգանուն Համայնք Պաշտոն/զբաղմունք 

1 Ինգա Մադոյան  ք. Թումանյան Թումանյան քաղաքի մանկական արվեստի 
դպրոցի տնօրեն 

2 Սվետլանա Շահվերդյան ք. Թումանյան Ուսուցչուհի, Ա/Ձ 
3 Լարիսա Հովհաննիսյան ք. Թումանյան Ա/Ձ 
4 Ամալյա Ստեփանյան ք. Թումանյան Տնային տնտեսուհի 
5 Մարգարիտ Չատինյան գ. Դսեղ Գյուղապետարանի աշխատակազմ, 1-ին կարգի 

մասնագետ 
6 Մարինե Աղաբեկյան գ. Դսեղ Դսեղի եկեղեցու աշխատակից 
7 Արմինե Ղազումյան գ. Դսեղ Տնային տնտեսուհի 
8 Սուսաննա Աղաբեկյան գ. Դսեղ Դիզայներ  
9 Հարություն Հարությունյան գ. Քարինջ Գյուղատնտես 

10 Աննա Պողոսյան գ. Քարինջ Տնային տնտեսուհի 
11 Տիգրան Մխիթարյան գ. Քարինջ Սոց. աշխատող 
12 Կարինե Ծատուրյան գ. Քարինջ Տնային տնտեսուհի 
13 Անահիտ Աֆիցերյան գ. Մարց Ուսուցչուհի 
14 Ռուզաննա Աբազյան գ. Մարց Ուսուցչուհի 
15 Անի Ավետիքյան գ. Չկալով Գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար 
16 Մարո Գրիգորյան գ. Չկալով Գրադարանի տնօրեն 
17 Հասմիկ Քոշինյան գ. Չկալով Ուսուցչուհի 

 
Փորձագիտական խումբ 
 
Ռշտուն Մարտիրոսյան` փորձագիտական խմբի ղեկավար 
Արամ Հարությունյան`    փորձագետ 
Կարեն Սարգսյան`  փորձագետ 
Արփենիկ Դարչինյան՝      ՀԵԿԱ-ի  « Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում»  ծրագրի մարզային 

համակարգող 
Սերգեյ Արզումանյան`     ՀԵԿԱ-ի «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի Տեղական 

տնտեսական զարգացման բաղադրիչի համակարգող 
Գարիկ Սիրոյան՝              ՀԵԿԱ-ի «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար  
Լիլիթ Ասատրյան՝            ՀԵԿԱ նախագահ, «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում     Հայաստանում» ծրագրի 

թիմի ղեկավար 
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