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Սույն գրքույկն արտացոլում է 2014թ. հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում Սպիտակ, Արջահովիտ, 

Քարաձոր, Սարահարթ, Շենավան, Ջրաշեն, Լեռնավան, Սարամեջ, Լեռնանցք, Գեղասար, Շիրակամուտ 
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 Սպիտակ, Արջահովիտ, Քարաձոր, Սարահարթ, Շենավան, 
Ջրաշեն, Լեռնավան, Սարամեջ, Լեռնանցք, Գեղասար և Շիրակամուտ համայնքների տնտեսության 
հիմնական դերակատարների, որոշումներ կայացնողների և մտահոգ քաղաքացիների համար: 
 

«Տեղական տնտեսական զարգացում Սպիտակի համախմբի համար» գրքույկը ստեղծվել է «Կանանց 
սոցիալ-տնտեսական զարգացում ՀՀ-ում» 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: 

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 

 
 

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 
 

    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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Անչափ կարևորում եմ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի գործունեությունը 
Լոռու մարզում: «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը նպատակ 
ունի նպաստելու կանանց ձեռներեցության զարգացմանը, կանանց համար աշխատատեղերի 
ստեղծմանը և նրանց ընտանիքների բարեկեցության բարելավմանը:  

Ծրագիրը գործարարությամբ զբաղվելու հնարավորություն է ընձեռնում նաև խոցելի և 
աղքատ ընտանիքների կանանց համար: Բիզնես սկսելու նպատակով բանկերից ու վարկային 
կազմակերպություններից բարձր տոկոսով վարկ վերցնելը այդ կանանց կանգնեցնում է մեծ 
ռիսկի առաջ: ՀԵԿԱ-ի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործարարության 
դասընթացները և տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը ոգևորիչ է, որը մեծ 
վստահություն է ներշնչում կանանց՝ մասնակցելու դասընթացներին և նախաձեռնելու սեփական 
բիզնես: 

 

Վահան Ուռուսյան,  
Ջրաշեն համայնքի ղեկավար 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ, 

ԱՐՋԱՀՈՎԻՏ, ՔԱՐԱՁՈՐ, ՍԱՐԱՀԱՐԹ, ՇԵՆԱՎԱՆ, ՋՐԱՇԵՆ, ԼԵՌՆԱՎԱՆ, ՍԱՐԱՄԵՋ, 

ԼԵՌՆԱՆՑՔ, ԳԵՂԱՍԱՐ ԵՎ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 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 (ՏՏԶ) ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, որի 
շրջանակներում նախատեսված է մշակել տեղական տնտեսական զարգացման մոդելներ՝ Լոռու 
մարզի Ախթալա, Ալավերդի, Թումանյան, Վանաձոր և Սպիտակ համայնքների համախմբում` 
կիրառելով «ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» մեթոդը: 

2014թ. փետրվար–հունիս ամիսներին իրականացվել է ՏՏԶ մոդելի մշակումն Ախթալայի 
համախմբի 4, Ալավերդու համախմբի 9, Թումանյանի համախմբի 8 և Վանաձորի համախմբի 11 
համայնքների համար: Սպիտակի համախմբում ծրագիրն իրականացվել է 2014թ. հունիս–հուլիս 
ամիսներին: «Մրցակցային առավելությունների մասնակցային գնահատում» գործընթացի 
շրջանակներում Սպիտակի 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, 

• դաշտային աշխատանք. փոքր աշխատանքային հանդիպումներ հիմնական և 
հեռանկարային ճյուղերի ներկայացուցիչների և հարցազրույցներ համայնքների 
տնտեսության հիմնական դերակատարների հետ` առաջարկությունների և 
նախաձեռնությունների հստակեցման համար, 
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• ծրագրի արդյունքների և առաջարկությունների ներկայացում, 
• արդյունքները ներկայացնող գրքույկի մշակում և հրատարակում: 

   ՀԵԿԱ-ն պատրաստ է 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. (010/94) 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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Աշխատանքային թիմը քննարկում է տեղական տնտեսական զարգացման մոդելը 

 

 

  

mailto:info@aywa.am
http://www.aywa.am/
http://www.businesswoman.am/
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«Տեղական տնտեսական զարգացման սրճարան» աշխատանքային քննարկումը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Համախմբի տնտեսական քարտեզի կազմում             Սպիտակի համախմբի ՏՏԶ մոդելի ներկայացումը 
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

Սպիտակ, Արջահովիտ, Քարաձոր, Սարահարթ, Շենավան, Ջրաշեն, Լեռնավան, Սարամեջ, 
Լեռնանցք, Գեղասար և Շիրակամուտ համայնքները գտնվում են Լոռու մարզի հարավային 
հատվածում: Այս համայնքների խումբը (այսուհետ՝ Համախումբ) սահմանակից է ՀՀ Շիրակի և 
Արագածոտնի մարզերին: Սպիտակը` քաղաքային, իսկ մյուս համայնքները գյուղական 
համայնքներ են, որոնք տեղակայված են Սպիտակից Վանաձոր, Գյումրի և Երևան տանող 
մայրուղիների հարևանությամբ: Սպիտակ քաղաքի անվանումը կապվում է շրջակայքում եղած 
կրաքարի հանքերի հետ: 

Համախմբի համայնքները գտնվում են Երևանից` 100 –120 կմ հեռավորության վրա: 
Համախմբի համայնքներից մինչև Սպիտակ եղած առավելագույն հեռավորությունը մոտ 20 կմ է 
(Շիրակամուտ):  Համախմբի համայնքները գտնվում են ծովի մակերևույթից 1,500 մետրից 
(Քարաձոր) մինչև 1,780 մետր (Լեռնավան) բարձրության վրա: Համախումբն ունի բարեխառն 
կլիմա, որը բնորոշվում է ցուրտ ձմեռներով և զով ամառներով (բացառություն են կազմում 
Արջահովիտ ու Քարաձոր համայնքները, որտեղ ձմեռը լինում է համեմատաբար մեղմ): 
Սպիտակի համախմբի տարածքի հյուսիսում ձգվում է Բազումի, իսկ հարավում՝ Փամբակի 
լեռնաշղթան: Ընդհանրապես Սպիտակի տարածաշրջանը (համախումբը) Լոռու մարզի 
ամենաչորային կլիմա ունեցող հատվածն է և իր կլիմայական պայմաններով տարբերվում է 
մարզի կենտրոնական ու հյուսիսային հատվածներից: Այս կլիմայական պայմաններում աճում են 
տանձ, խնձոր, սալոր, կեռաս, բալ, ինչպես նաև ազնվամորի, մոշ և այլ հատապտուղներ: Այն 
բարենպաստ է նաև մի շարք բանջարաբոստանային (կարտոֆիլ, կաղամբ, գազար, բազուկ, 
լոլիկ, վարունգ, պղպեղ, կանաչեղեն և այլն) և հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի և 
այլն) աճեցման համար:   

Այս համախմբի բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 30,000 մարդ: Սակայն պետք է 
փաստենք, որ համախմբի բնակչության (հիմնականում 20-50 տարեկան տղամարդիկ) մոտ 15%-
ը յուրաքանչյուր տարի ամառային ամիսներին մեկնում է արտագնա աշխատանքի:  

Համայնքները Սպիտակ քաղաքի (որը հանդիսանում է համախմբի տնտեսական ու 
աշխարհագրական կենտրոնը) հետ անմիջականորեն կապվում են պետական նշանակության 
մայրուղիների միջոցով, որոնք գտնվում են համեմատաբար բարեկարգ վիճակում: 
Ներհամայնքային ճանապարհները (հատկապես գյուղական համայնքների) գտնվում են շատ 
վատ վիճակում: Գյուղական համայնքներում սելավատարների բացակայության և երկար 
տարիներ ճանապարհաշինական աշխատանքներ չիրականացնելու պատճառով  դրանք դարձել 
են գրեթե անանցանելի: Ներհամայնքային ճանապարհները վերանորոգման կարիք ունեն 
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համախմբի բոլոր համայնքներում: Համախմբով են անցնում  Երևան-Թբիլիսի երկաթուղին և 
դեպի Վրաստանի Հանրապետություն տանող միջպետական ավտոմայրուղին: Ընդհանրապես 
Սպիտակը գտնվում է Հայաստանի երեք խոշոր քաղաքների (Երևան, Վանաձոր, Գյումրի) 
ճանապարհային խաչմերուկում, որն այս համախմբի համար զարգացման հնարավորություն է:  

Համախմբի համայնքները հիմնականում ապահովված են խմելու ջրով, բայց ունեն խմելու ջրի 
ներքին ցանցի վերանորոգման ու ընդլայնման կարիք: Համայնքները մասնակիորեն 
ապահովված են ոռոգման ջրով, գազաֆիկացված են և չունեն ընդգծված էկոլոգիական 
հիմնախնդիրներ: Ընդհանուր առմամբ համախմբում չընդգրկված հարակից համայնքներին 
նույնպես հատուկ են բոլոր այն խնդիրներն ու հիմնախնդիրները, որոնք առկա են համախմբի 
համայնքներում:  

Համախումբն ապահովված է բջջային և գծային հեռախոսակապով, առկա են փոստային 
ծառայություններ և ինտերնետ կապ: Համախմբի գյուղական համայնքներից և ոչ մեկում չեն 
իրականացվում բանկային ծառայություններ, քանի որ չի գործում առևտրային բանկի որևէ 
մասնաճյուղ կամ բանկոմատ: Սակայն Սպիտակում գործում են մի շարք բանկերի մասնաճյուղեր 
(«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արարատբանկ» ԲԲԸ, 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ), և գյուղական համայնքների բնակչությունն 
առանց մեծ դժվարությունների օգտվում է Սպիտակում գործող բանկային մասնաճյուղերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններից: Մոտ գտնվելով Վանաձորին`այս համախմբի որոշ 
համայնքներ (մասնավորապես Քարաձորն ու Արջահովիտը) հնարավորություն ունեն օգտվելու 
մարզկենտրոնի ընձեռած հնարավորություններից (գործարար ծառայություններ, շուկա և այլն): 
Համախմբի գյուղերում գործում են նաև շրջիկ վարկային գործակալներ (հիմնականում 
միկրովարկային կազմակերպությունների): 

Բոլոր համայնքներում գործում են միջնակարգ դպրոցներ, բացառությամբ Շենավանի, որտեղ 
առկա է հիմնական դպրոց: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ գործում են 
միայն Սպիտակ ու Շիրակամուտ համայնքներում: Համախմբի բոլոր համայնքներն ապահովված 
են առաջնային բուժսպասարկմամբ: 

Համախմբի համայնքների երիտասարդները սովորում են Վանաձորի  (որոշ մասն էլ Երևանի 
ու Գյումրու) միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում:  

Համայնքների մեծ մասը չունի երիտասարդների ազատ ժամանցի ու մշակութային կյանքի 
կազմակերպման հնարավորություններ ու պայմաններ: Սակայն գտնվելով Վանաձորից ոչ մեծ 
հեռավորության վրա՝ նրանք ժամանակ առ ժամանակ հնարավորություն ունեն օգտվելու 
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Վանաձորի (երբեմն էլ Սպիտակի) համեմատաբար ակտիվ մշակութային կյանքից և հանգստի ու 
ազատ ժամանցի կազմակերպման հնարավորություններից:   

 

Սպիտակը համախմբի տնտեսական, 
սոցիալական ու մշակութային կենտրոնն է: 
Այն հնարավորություն է տալիս շրջակա 
գյուղական համայնքներին օգտվել 
Սպիտակում գործող սոցիալական, մշա-
կութային ու տնտեսական ենթակառույց-
ներից: Համախմբի համայնքները սերտ 
կապի մեջ են նաև Վանաձորի հետ, և 
գյուղատնտեսական մթերքի հիմնական 
շուկան Վանաձորն է:  

 

          Սպիտակի քաղաքապետարանը 
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ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԵՔ ԽՈՇՈՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ  
ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼԸ 

 

Համախմբի համայնքները գտնվում 
են Երևան–Վանաձոր–Գյումրի մայրու-
ղիների խաչմերուկում: Այս  համախմբի 
համայնքներից մարդիկ 15-ից 20 
րոպեում հասնում են Վանաձոր, մոտ 
մեկ ժամում` Գյումրի և 1-1,5 ժամում` 
Երևան: Համախմբի գյուղական 
համայնքների մեծ մասը գտնվում է 
հենց այդ քաղաքներ տանող 
մայրուղիների մոտ, որը հավելյալ 
հնարավորություններ է ստեղծում 
սպասարկման և առևտրի (հատկապես գյուղատնտեսական մթերքների պահեստավորում և 
վաճառք) զարգացման համար: 

Գտնվելով երեք խոշոր քաղաքների երկաթուղային խաչմերուկում` այստեղ կարող են 
կենտրոնանալ նաև այդ քաղաքների տնտեսվարողներին սպասարկող (հատկապես Վանաձոր և 
Գյումրի) պահեստային, սառնարանային և նման այլ տնտեսություններ: Ընդհանրապես նման 
առավելություն ունեցող տարածքներին բնորոշ է խոշոր սպասարկող ձեռնարկությունների 
գործունեություն ծավալելը, իհարկե երկրում և մանավորապես այս տարածաշրջանում 
ներդրումային բարենպաստ միջավայրի առկայության դեպքում:  

 
ԱՌԿԱ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԹԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Հայաստանի Հանրապետությունում մասսայական բնակարանաշինությունը  մեծ թափ է 
ունեցել խորհրդային տարիներին, և բնակչության ճնշող մեծամասնությունն ապահովված է եղել 
բնակարանով: Սակայն վերջին 25 տարիներին այդ գործընթացները կտրուկ դանդաղել են, և 
ամբողջ երկրի մասշտաբով նկատվում է բնակֆոնդի և ենթակառուցվածքների ֆիզիկական ու 
բարոյական մաշվածություն: 1988թ. ավերիչ երկրաշարժից հետո մասսայական 
բնակարանաշինություն երկրում իրականացվել է (և դեռ շարունակվում է) միայն երկրաշարժի 
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գոտու համայնքներում: Այդ իսկ 
պատճառով Սպիտակի համախմբի 
համայնքներն այժմ ունեն 
համեմատաբար նոր և վերականգնված 
բնակֆոնդ և ենթակառուցվածքներ, որը 
հնարավորություն է տալիս հետագայում 
անհատական ներդրումներն ուղղել 
հիմնականում տնտեսության 
զարգացմանը և օգտվել վերականգնված 
ենթակառուցվածքների ընձեռած 
հնարավորություններից:  

 
 

 

 

 

ԽՄԵԼՈՒ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԼԱՅՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Համախմբի համայնքները, գտնվելով Բազումի 

(հյուսիսից) և Փամբակի (հարավից) լեռնաշղթաների 
միջակայքում, օգտվում են լեռներից հոսող առուների 
ջրային ռեսուրսներից և հիմնականում ապահովված 
են խմելու և ոռոգման ջրով: Տարածաշրջանը 
հարուստ է նաև խորքային հորերի ջրերով, ինչը 
կարող է ծառայել որպես պահեստային ջրի 
հնարավորություն սակավաջուր և երաշտի 
տարիներին (որոշ համայնքներում, օրինակ՝ 
Սարամեջում, այդպես էլ վարվում են): 
Համեմատաբար փոքր ներդրումներով հնարավոր է 

համախումբը և տարածաշրջանն ընդհանրապես դարձնել 100% ոռոգելի և ջրառատ, որը լուրջ 
խթան կարող է հանդիսանալ գյուղատնտեսության (ընդհանրապես տնտեսության) զարգացման 
համար:  
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

Սպիտակի համախմբի համայնքների տնտեսությունը մինչև շուկայական տնտեսության 
անցնելը հիմնված չի եղել տարածաշրջանի մրցակցային առավելությունների և շուկայական 
պահանջարկի վրա: Բնակչության ճնշող մեծամասնությունն զբաղված է եղել ոչ թե 
գյուղատնտեսության, այլ պլանային տնտեսությանը հատուկ, դիրեկտիվ որոշումներով 
ստեղծված արտադրություններում: Մասնավորապես, գրեթե  բոլոր գյուղական համայնքներում 
և Սպիտակ քաղաքում գործում էին կարի արտադրամասեր, որտեղ զբաղված էր կանանց զգալի 
մասը: Գործում էր վերելակների գործարանը, բնակչության մի զգալի մաս ներգրավված էր 
շինարարությունում: Արտադրական այս հզորությունների կողմից արտադրված ապրանքներն 
սպառվում էին Խորհրդային Միության հսկայական շուկայում`  պլանային տնտեսության 
տրամաբանությամբ:  

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, որին նախորդել էր ավերիչ երկրաշարժը, անհնար 
էր վերականգնել նախկին տնտեսությունները: Չկար որևէ դրդապատճառ մասնավորի` 
ձեռներեցների կողմից վերադառնալ նախին գործունեությանը և/կամ վերականգնել նախկինում 
գործող ձեռնարկությունները: Դրանցից մնացել էր միայն աշխատուժը, որը նույնպես լիովին չէր 
համապատասխանում արդի շուկայի պահանջներին: Բնակչությանն այլ բան չէր մնում, քան 
դեմքով շրջվել դեպի գյուղատնտեսությունը, որը սեփականաշնորհումից հետո մասնատված էր և 
գործում էր շատ ցածր արդյունավետությամբ: Սկսեց զարգանալ միկրո և փոքր բիզնեսը, որն 
այժմ ապահովում է բնակչության շատ փոքր հատվածի զբաղվածությունը, և որն էլ 
ավանդույթների, գիտելիքների և ունակությունների թուլության պատճառով զարգացման շատ 
ցածր տեմպեր ուներ: Դեռ խորհրդային տարիներին հատուկ արտագնա աշխատանքի 
ավանդույթը այսօր արդեն դարձել է ընտանիքը պահելու պարտադիր պայման (գրեթե 
յուրաքանչյուր ընտանիքից 1-2 հոգի ամեն տարի մեկնում է արտագնա աշխատանքի): 

 Լոռու մարզի հյուսիս-արևելյան շրջանների հետ համեմատած՝ Սպիտակի համախմբում 
գյուղատնտեսությունն ավելի զարգացած է, որի պատճառը բնակլիմայական պայմաններն են ու 
ջրային ռեսուրսների (ոռոգելի հողերի) առկայությունը: Սակայն գյուղատնտեսությունում 
նույնպես նկատվում են տարօրինակ ու առաջին հայացքից անհասկանալի երևույթներ: 
Գյուղացիների ճնշող մեծամասնությունը չի զբաղվում գյուղատնտեսությամբ` որպես 
գործունեության հիմնական ուղղություն: Նրանք սահմանափակվում են տնամերձերի մշակմամբ 
և 1-2 խոշոր եղջերավոր անասունների խնամքով: Պատճառները մի քանիսն են.  
1. Դեռևս խորհրդային տարիներին գյուղաբնակների միայն մի մասն էր զբաղված կոլեկտիվ 

գյուղացիական տնտեսություններում: Մյուս մեծ մասը վաստակում էր արդյունաբերության 
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կամ սպասարկման ոլորտներում զբաղված լինելով: Իներցիայով` այդ ընտանիքներն այժմ էլ 
չեն ցանկանում մասնագիտանալ գյուղատնտեսության մեջ: 

2. Սեփականաշնորհումից հետո խոշոր տնտեսությունները մասնատվեցին, իսկ փոքր 
ավանդական եղանակներով վարվող գյուղատնտեսությունն արդյունավետ չէ և չի կարող 
ապահովել բավարար եկամուտներ: 

3. Տնտեսությունների խոշորացման և արհեստավարժ գյուղատնտեսություն վարելու համար 
անհրաժեշտ են գիտելիքներ և ունակություններ, որոնց շատ քչերն են տիրապետում: 

4. Արդյունավետ գյուղատնտեսության համար անհրաժեշտ է օգտվել մատչելի և արտոնյալ 
ֆինանսական ռեսուրսներից, որի դեպքում է միայն հնարավոր ներդնել նոր տեխնոլոգիաներ 
և գյուղատնտեսության վարման արդյունավետ մեթոդներ: 

5. Ֆերմերային տնտեսությունների ճնշող մեծամասնությունը վարում է բազմաճյուղ 
գյուղատնտեսություն, որն արդյունավետ չի կարող լինել: Անհրաժեշտ է ստեղծել 
մասնագիտացված ֆերմերային տնտեսություններ: 

6. Փոքր ծավալների վրա հիմնված գյուղատնտեսությունը չի ապահովում մեծ եկամուտներ: 
Նպաստների գործող համակարգից կարող են օգտվել միայն այն ընտանիքները, որոնք չեն 
զբաղվում գյուղատնտեսական որևէ գործունեությամբ և եկամուտներ չեն ստանում: Այդ 
պատճառով գյուղացիների մեծ մասը գերադասում է օգտվել նպաստների համակարգից, 
քան զբաղվել ցածր եկամտաբերություն ապահովող գյուղատնտեսությամբ: 

Ընդհանուր առմամբ Սպիտակի համախումբը գտնվում է գյուղատնտեսության համար 
բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններում: Առկա են նաև ջրային ռեսուրսներ՝ ոռոգում 
կազմակերպելու համար: Թույլ կողմը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 
սակավությունն է: Գյուղատնտեսությունն այստեղ բազմաճյուղ է: Զարգանում են 
գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ուղղությունները` անասնապահությունը (մսատու և 
կաթնատու), հացահատիկային ու բանջարաբոստանային մշակաբույսերի  աճեցումը, 
այգեգործությունը: Վերջինս նոր ուղղություն է համախմբի համայնքների համար, սակայն 
բնակլիմայական պայմանները (հատկապես Քարաձոր, Արջահովիտ, Սարամեջ, Լեռնանցք 
համայնքներում) թույլ են տալիս վարել արդյունավետ այգեգործական տնտեսություններ: 

Խոշոր եղջերավոր անասնապահությունը, լինելով համախմբի գյուղատնտեսության կարևոր 
ճյուղ, ընդհանուր առմամբ թույլ է զարգացած: Սակայն առկա են մի քանի օրինակներ 
(Ագրոհոլդինգ, OFMA, 3-4 համեմատաբար խոշոր անասնապահական ֆերմաներ), որոնց 
գործունեությունը ցույց է տալիս, որ համախմբում հնարավոր է մեծ արդյունավետությամբ 
զարգացնել ինչպես կաթնատու, այնպես էլ մսատու խոշոր եղջերավոր անասնապահությունը: 
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Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսությունն օգնում է բնակիչների միայն ամենօրյա ապրուստի 
կարիքները հոգալուն, մինչդեռ շատ կարևոր է բարձր կաթնատու և մսատու անասունների 
ցեղատեսակների քանակի շեշտակի ավելացումը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Սպիտակի համախմբում գտնվող խոշոր անասնապահական ֆերմա 

 
Անասնապահությունն առավել զարգացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համալիր 

զարգացման ծրագրեր` ուղղված անասնապահության ու դրան հարակից ճյուղերի զարգացման 
համար աջակցության, նոր տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրմանը: Մեծ նշանակություն 
ունի նաև երկարաժամկետ ու արտոնյալ ֆինանսավորման հնարավորությունների ստեղծումը:  

Համախմբում գյուղատնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ են գյուղմթերքի 
վերամշակման արտադրություններ, որոնք ըստ էության բացակայում են (Սպիտակում գործում 
են 1-2 կաթի վերամշակման արտադրություններ` մթերման շատ փոքր հնարավորություններով): 

Առևտուր և սպասարկում. Այս ոլորտները նույնպես թույլ են զարգացած և էական 
դերակատարություն չունեն համախմբի, հատկապես գյուղական համայնքների տնտեսական 
զարգացման գործում: Ըստ համայնքապետարանների կողմից տրված տեղեկության` համախմբի 
10 գյուղական համայնքներում գործում է շուրջ 58 փոքր ձեռնարկություն (հիմնականում փոքր 
առևտրի կետեր):  

Համախմբի գյուղական համայնքներում բացակայում են (բացառությամբ Շիրակամուտի ու 
Ջրաշենի) մի շարք կարևոր ծառայություններ (տրանսպորտային, կենցաղային, 
ավտոտեխսպասարկման և այլն) մատուցող կազմակերպություններ: Համախմբի բնակչությունն 
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ու տնտեսվարողներն այդ ծառայություններից օգտվելու համար դիմում են Սպիտակի, իսկ 
երբեմն էլ Վանաձորի տնտեսվարողներին:  

Համախմբի գյուղական համայնքներից ոչ մեկում չկան հյուրատներ և տաքսի 
ծառայություններ: Սպիտակում գործում է հյուրանոց, որը չի համապատասխանում 
հյուրանոցային ծառայության որակական պահանջներին:  

Այսպիսով, համախմբի բնակչության ճնշող մեծամասնությունն զբաղված է 
գյուղատնտեսության ոլորտում (անասնապահություն, բանջարաբոստանային և 
հացահատիկային կուլտուրաների մշակում, իսկ Սպիտակի բնակչությունը` նաև փոքր և միջին 
բիզնեսում (բնակչության 10-15%):   

 

 

ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Սպիտակի համախմբի տնտեսության հիմնական և 
հեռանկարային ճյուղեր կարող են լինել. 
 

Բազմաճյուղ գյուղատնտեսությունը 
• Անասնապահություն 
• Թռչնաբուծություն 

• Հացահատիկային մշակաբույսեր 
• Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր 
• Այգեգործություն 
• Ջերմոցային տնտեսություններ 

• Մեղվաբուծություն 

Գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակումը 
• Կաղամբ 
• Գազար 
• Բազուկ 

• Հացահատիկային կուլտուրաներ 

Բազմակողմ (դիվերսիֆիկացված) փոքր և միջին բիզնեսը  
• Շինանյութերի արտադրություն  
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• Թեթև արդյունաբերություն  
• Սննդի արդյունաբերություն 
• Ծառայություններ 
• Առևտուր (մեծածախ և մանրածախ): 

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 (տնտեսության այս կամ այն ճյուղի) առկա վիճակն ու հնարավորությունները: 

Վերլուծության համաձայն` համախմբի տնտեսության հիմնական և հեռանկարային ճյուղ է 

գյուղատնտեսությունը (խոշոր և մանր եղջերավոր անասնապահություն, 
բանջարաբոստանային և հացահատիկային կուլտուրաների, անասնակերի մշակում,  
այգեգործություն և մեղվաբուծություն): Գյուղատնտեսության վերոնշյալ ուղղությունները 
համարվում են հիմնական ու հեռանկարային, որովհետև դրանք ապահովում են և/կամ կարող 
են ապահովել համախմբի բնակչության հիմնական զբաղվածությունն ու եկամուտները, ունեն 
զարգացման ներուժ: Կարևոր է նաև այն,  որ համախումբը գտնվում է այնպիսի 
աշխարհագրական դիրքում, որտեղ առկա են անհրաժեշտ ջրային ռեսուրսներ: Բնակլիմայական 
պայմաններն էլ հնարավորություն են տալիս զարգացնել բազմաճյուղ գյուղատնտեսութուն: 

                  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Գյուղատնտեսությունը համախմբի գյուղական համայնքների տնտեսության հիմնական և 
հեռանկարային ճյուղն է: Ծովի մակարդակից 1,500մ (Քարաձոր) մինչև 1,800մ (Լեռնավան) 
բարձրության վրա գտնվելու հանգամանքը, ինչպես նաև տեղումների տեսակարար կշիռը 
հնարավորություն են տալիս զարգացնել ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, որի 
անհրաժեշտության մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ համախմբի 11 համայնքներում առկա 
է ընդամենը 22,800 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնցից մոտ 19,000 
հեկտարն է պիտանի արդյունավետ գյուղատնտեսություն վարելու համար: Այս համայնքներում 
ընդհանուր թվով առկա են 14,100 հա արոտավայր, 313 հա խոտհարք, 4,260 հա վարելահող: 
Անտառներ առկա են միայն Արջահովիտում, իսկ Սարամեջում իրականացվում է անտառների 
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տնկման ծրագիր: Այս համախմբի համայնքներից բացի, հարակից մյուս գյուղական 
համայնքները ևս ունեն համարժեք հնարավորություններ գյուղատնտեսության վերը նշված 
ուղղությունները զարգացնելու համար:   

Սակայն այս համեմատաբար սակավահող գյուղատնտեսական տարածքները 
հնարավորություն ունեն զարգացնելու ոչ միայն անասնապահությունը (համախմբի բոլոր 
համայնքներում), այլ նաև բանջարաբոստանային և հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցումը, 
այգեգործությունը (հատկապես Քարաձոր, Արջահովիտ, Լեռնանցք, Գեղասար համայնքներում):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Բուսականությունը, մարգագետինները նպաստավոր են մեղվաբուծության համար (չնայած 

ավանդույթների բացակայության պատճառով մեղվաբուծությունն այստեղ գրեթե չի 
զարգանում): Այս փուլում մեղվաբուծության զարգացումն առաջին հերթին (ներկայիս 
պայմաններում) կարևոր է նախ և առաջ բնակչության սոցիալական խնդիրների թեթևացման 
առումով:  

Համախմբում առկա է անասնապահության զարգացման լավագույն փորձ: Այդ փորձը 
(Ագրոհոլդինգ, Հ. Կարապետյանի անասնապահական ֆերմա և այլն) վկայում է այն մասին, որ 
համապատասխան գիտելիքների, ունակությունների, տեխնոլոգիաների տիրապետելու և 
ներդրումներ կատարելու դեպքում հնարավոր է զարգացնել արդյունավետ անասնապահություն` 
ինչպես մսատու, այնպես էլ կաթնատու:  

Համախմբի գյուղացիական տնտեսություններում կա մոտ 5,700 խոշոր եղջերավոր և 2,200 
մանր եղջերավոր անասուն: Համախմբում առկա է մոտ 3,000 մեղվաընտանիք և մոտ 15,000 թև 
թռչուն: 
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Համախմբի գյուղացիական տնտե-
սությունների արտադրանքը սպառվում 
է մեծածախ և մանրածախ եղանակով: 
Մանրածախ շուկան հիմնականում 
Վանաձորի շուկան է: Համախմբի 
ամենահեռավոր գյուղից (Շիրակա-
մուտ) Վանաձոր 30 կմ է, իսկ Քարա-
ձորն ու Արջահովիտը Վանաձորից 
բաժանում է ընդամենը 5 կմ:  

Մարզկենտրոն Վանաձորն ունի մոտ 
82,300 բնակիչ (ըստ 2011թ. մարդա-
համարի տվյալների) և համապատաս-
խան սպառողական շուկա: Վանաձորը նաև Սպիտակի համախմբի համայնքների համար 
գյուղատնտեսական ծառայություններ առաջարկող կենտրոն է: Սակայն Վանաձորի և Սպիտակի 
գյուղատնտեսական շուկաները բավականին հագեցած են, և գյուղմթերքի արտադրության 
ծավալների ավելացման համար կարճաժամկետ կտրվածքով միակ խթանը կարող է դառնալ 
ոլորտին սպասարկող վերամշակող արտադրությունների հիմնումն ու դրանց արտադրանքի 
արտահանումը: 

Սպիտակի համախմբի համայնքների համար Վանաձորը հանդիսանում է ոչ միայն որպես 
տնտեսական, այլ նաև մշակութային ու կրթական կենտրոն: Այստեղ է գտնվում Հայաստանի 
Պետական Գյուղատնտեսական Ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև պետական 
գյուղատնտեսական քոլեջը, որը պատրաստում է գյուղատնտեսներ և մեխանիզատորներ:  

Ընդհանուր առմամբ այս համախմբի համայնքները քիչ են տարբերվում միմյանցից և 
համախմբում չընդգրկված հարակից համայնքներին նույնպես հատուկ են բոլոր այն խնդիրներն 
ու հիմնախնդիրները, որոնք նկատվում են համախմբի համայնքներում: Բնութագրելով 
համախմբի համայնքների գյուղատնտեսությունը` պետք է արձանագրենք հետևյալը. 

• Հիմնականում ցածր արդյունավետությամբ, ավանդական մեթոդներով վարվող 
գյուղատնտեսություն, 

• Գյուղաբնակների կողմից հիմնականում մշակվում են միայն տնամերձ հողակտորները, 
որը թույլ չի տալիս գյուղատնտեսությունը բարձրացնել ֆերմերային տնտեսության 
մակարդակի: 
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• Համայնքներում վարվում է բազմաճյուղ գյուղատնտեսություն, գյուղացիները հեռու են 
գյուղատնտեսության որևէ ճյուղում մասնագիտանալու և հմտանալու մտքից: 

• Գյուղատնտեսությամբ հիմնականում զբաղվում են կանայք: Տղամարդկանց զգալի մի 
հատված սեզոնին մեկնում է արտագնա աշխատանքի: Իսկ դա թույլ չի տալիս ընդլայնել 
ու ֆերմերային տնտեսությունների մակարդակի բարձրացնել տնտեսությունները: 

• Համախմբի համայնքներն անցել են ավերիչ երկրաշարժի արհավիրքներով: Մինչ օրս 
վերացված չեն 26 տարի առաջվա երկրաշարժի հետևանքները, և գյուղական 
համայնքներում դեռևս շատերը բնակվում են ժամանակավոր տնակ-կացարաններում, 
որոնք չունեն նույնիսկ տնամերձ հողակտորներ: 

• Աղքատության նպաստների գործող համակարգը չի նպաստում փոքր 
գյուղատնտեսությամբ (1-2 խոշոր եղջերավոր անասուն ունենալու դեպքում ընտանիքը 
զրկվում է նպաստից) զբաղվելուն: 

Համախմբի համայնքների գյուղատնտեսության մասին խոսելիս պետք է անպայման նշվի այն, 
որ այս տարածաշրջանը նպաստավոր է մեղվաբուծության զարգացման համար: Սակայն այն 
զարգացած չէ ավանդույթների, գիտելիքների և ունակությունների բացակայության պատճառով: 
Համախմբում մեղվաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրը (ուսուցում, 
խորհրդատվություն, ռեսուրսների տրամադրում և այլն) մեծապես կարող է նպաստել 
մեղվաբուծության զարգացմանը: Համայնքներում հանդիպումներն ու քննարկումները վկայում 
են, որ գյուղաբնակները մեծ ցանկություն ունեն մասնագիտորեն զբաղվել մեղվապահությամբ: 
Նույնիսկ այն չբարձրացնելով առևտրային մակարդակի` շատերը մինչև 5-10 փեթակ պահելով 
կարող են ապահովել իրենց ընտանիքների և հարազատների կարիքները և ինչ-որ չափով 
թեթևացնել իրենց սոցիալական խնդիրները: 

Համախմբում գյուղատնտեսության կարևոր բաղադրիչներից կարող է դառնալ ջերմոցային 
տնտեսությունների հիմնումը: Այսօր արդեն այս ուղղությունը գրանցում է նկատելի արդյունքներ: 
Ջերմոցային տնտեսությունների ցանցի ստեղծման ու զարգացման համար համախմբի 
համայնքներում անհրաժեշտ է իրականացնել աջակցման ծրագրեր` տրամադրելով 
խորհրդատվություն, ֆինանսական ռեսուրսները դարձնել մատչելի (երկարաժամկետ, ցածր 
տոկոսադրույքներով) և օգնել շուկաներ մուտք գործելու հարցում:  
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՆ 
ԸՍՏ «ՊՈՐՏԵՐԻ ԱԴԱՄԱՆԴԻ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
• Խոշոր եղջերավոր անասուններ – 5,650 
• Մանր եղջերավոր անասուններ – 2,150 
• Խոզեր – 416  
• Թռչուն – 14,600  
• Վարելահողեր – 4,270 հա 
• Խոտհարքներ – 313 հա 
• Արոտավայրեր – 14,170 հա 
• Տնամերձեր – 800  
• Մեղվաընտանիքներ – 3,100 

ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

• Անասնաբուժական և 
անասնաբուծական ծառայություններ 

• Անասնապահության արդիական 
մեթոդների ուսուցում և 
խորհրդատվություն 

• Մրցակցային շուկա  
• Մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ 
• Մեղվաբուծության զարգացման 

համալիր ծրագրեր 

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ 
• Շուկայական գներով էկոլոգիապես 

մաքուր բարձրորակ կաթնամթերք 
• Շուկայական գներով բարձրորակ միս 

և մսամթերք 
• Մրցունակ արտադրանք՝ արդիական 

փաթեթավորմամբ ու մակնշմամբ 
• Կայուն մատակարարումներ, որակի և 

քանակների ապահովում 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐ 
• Խտացված անասնակերի արտադրություններ 
• Կաթնամթերքի արտադրություն 
• Սպանդանոցներ 
• Մսամթերքի արտադրություն (նաև կիսաֆաբրիկատներ) 
• Սառնարանային ու պահեստավորման ծառայություններ 
• Տրանսպորտային ծառայություններ 
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Պահանջարկ 
Համախմբի գյուղական համայնքների հիմնական եկամտի աղբյուրը բազմաճյուղ 

գյուղատնտեսությունն է: Սա է, որ ապահովում է կանխիկ դրամի մուտք տնային 
տնտեսություններ: Տնտեսություններ կանխիկ գումարի մի զգալի մաս է ապահովում նաև 
արտագնա աշխատանքից ստացված եկամուտը: 

Գյուղմթերքի շուկան հիմնականում վերամշակող ձեռնարկություններն են, ինչպես նաև 
Վանաձորի մեծածախ և մանրածախ շուկաները: Քանի որ այս համախմբի գյուղատնտեսական 
արդյունքի (հատկապես անասնապահության ճյուղի) համար առկա է կայուն գործող մթերման 
համակարգ (վերամշակման բաղադրիչները գտնվում են համախմբից դուրս` Ապարան, Վանաձոր 
և այլն), այն զարգացման և քանակների ավելացման հնարավորություններ ունի: 
Մասնավորապես, առկա է որակյալ կաթի մթերման կայուն պահանջարկ: Այդ պահանջարկը 
ձևավորում են Սպիտակում գործող մթերման (Ագրոհոլդինգ), ինչպես նաև Ապարանում, 
Վանաձորում կենտրոնացած կաթի վերամշակման մի քանի արտադրություններ («Դիետ», 
«Ապարան կաթ» և այլն), ինչպես նաև խոշոր մթերողներ՝ «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, 
«Աշտարակ կաթ» ՍՊԸ, «Թամարա» ՍՊԸ-ն  և այլն: Սպիտակում գործում են միայն 2-3 շատ 
փոքր պանրի արտադրություններ, որոնք եղանակ չեն ստեղծում կաթի մթերման շուկայում: 

Կաթի մեկ լիտրի գինը, կախված յուղայնությունից ու սեզոնայնությունից, տատանվում է 140-
ից մինչև 180 դրամ (կայուն բարձր որակի կաթը կարելի է մթերել նույնիսկ մինչև 250 դրամով), 
տավարի միսը` 1,400-ից 1,800 դրամ, ոչխարինը` 2,000-ից 4,000դրամ, ոչխարի բուրդը (1 
ոչխարից 1-2կգ բուրդ)` 600-1000 դրամ, մեղրը` 3,000-3,500 դրամ:  

Միջավայր և ենթակառուցվածքներ 
Գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա է բարենպաստ միջավայր, որը ստեղծվում է 

արդյունավետ գործող ենթակառույցների կողմից: Մասնավորապես, Սպիտակի համախմբում 
գործում է ոռոգման համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս վարել արդյունավետ 
գյուղատնտեսություն: Գտնվելով միջքաղաքային մայրուղիների խաչմերուկում՝ համախմբի 
ֆերմերային տնտեսությունները կարող են օգտվել բարենորոգված ճանապարհներից` իրենց 
արտադրանքը արագ և ապահով հասցնելով մոտակա շուկաները:  

Սպիտակն այն միակ համախումբն է Լոռու մարզում, որտեղ կայուն արտադրական հիմքերի 
վրա է դրված կենսահումուսի ստացումը (ք. Սպիտակ, OFMA ընկերություն):  

Առանց որևէ էական խնդիրների գործում է անասնաբուժական համակարգը:  
Դեռևս տարիներ առաջ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից (WFP, GIZ, 

OFMA և այլն) Սպիտակում իրականացվել են գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրեր: Այդ 
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ծրագրերն այսօր արդեն տալիս են իրենց արդյունքները (ջերմոցային տնտեսությունների 
հիմնում, կենսահումուսի արտադրություն, խոզաբուծություն և այլն):  

Գյուղատնտեսության զարգացման համար առավել բարենպաստ միջավայրի ձևավորման 
համար անհրաժեշտ է. 

• ֆերմերային տնտեսություններին ապահովել համապատասխան 
(երկարաժամկետ և ցածր տոկոսադրույքներով) ֆինանսական ռեսուրսներով, 

• ընդլայնել հակակարկտային կայանների ցանցը, 
• ընդլայնել ոռոգման համակարգերը, 
• ներդնել նորարարական մեթոդներով գյուղատնտեսության ուսուցման և 

խորհրդատվության համակարգ: 

Որպես գյուղատնտեսության զարգացման և սոցիալական խնդիրների հաղթահարման 
առանձին ուղղություն՝ կարող է դառնալ մեղվաբուծությունը: Համախմբի համայնքներում առկա 
են մեղվաբուծության զարգացման համար բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ: 
Համախմբի մեղվաբույծներն օգտվում են Սպիտակում գործող խանութից, որտեղ էլ ստանում են 
ոչ խորացված մասնագիտական խորհրդատություն: Այս փոքրիկ խանութի առկայությունն 
արդեն իսկ նպաստում է մեղվաբուծությամբ զբաղվելուն: Ոլորտի զարգացման համար 
անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայր կստեղծվի, եթե իրականացվի մեղվաբուծության 
զարգացման ծրագիր: Այս ծրագրով պետք է խրախուսել մեղվաբուծությամբ զբաղվել ցանկացող 
բնակչությանը տրամադրելով ուսուցում, խորհրդատվություն և մեկնարկային ռեսուրսներ:   

 
Սպասարկող ոլորտներ  
Ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական գրավականը 

տեղում գյուղատնտեսական ապրանքների մթերման և վերամշակման ձեռնարկությունների 
առկայությունն է: 

Համախմբում գործող կաթի մթերման կազմակերպումը տեղերում մեծ խթան է ոլորտի 
զարգացման համար: Սակայն տեղական տնտեսական զարգացման համար կարևոր է 
վերամշակող ձեռնարկությունների հիմնումն ու կայուն գործող արժեշղթայի ձևավորումը: 
Անասնապահության զարգացման արժեշղթան, որը ներկայացված է հաջորդիվ, ցույց է տալիս, 
որ զգալի ներդրումներ ու աշխատանք կա անելու` արժեշղթան ձևավորելու և դրա կայուն 
գործունեությունն ապահովելու համար:  

Համախմբում կաթի մթերում իրականացնող կազմակերպությունները կաթն իրացնում են 
համախմբից դուրս գործող (Վանաձոր, Ապարան, Երևան և այլն) կաթնամթերքի 
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արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկություններին, որոնց արտադրանքը նորից հայտնվում է 
համախմբում գործող խանութներում:  

Համախմբի համայնքներում առկա են բանջարաբոստանային (կաղամբ, բազուկ, գազար, 
կարտոֆիլ, լոլիկ, վարունգ և այլն) ու հացահատիկային մշակաբույսերի մեծածավալ 
արտադրության հնարավորություններ, սակայն դրանց իրացման համար կան դժվարություններ: 
Այստեղ նույնպես կարևորվում է արժեշղթայի վերջին օղակների (վերամշակում, 
փաթեթավորում, սպառման շուկա/շուկայավարություն) հնարավորությունների ստեղծումը: 

Ի տարբերություն համախմբում կաթի մթերման լայն հնարավությունների՝ խոշոր և մանր 
եղջերավորների մսի մթերումն ու իրացումը կատարվում է ոչ կանոնակարգված ձևով: Կարևոր է 
դրա իրականացումը սպանդանոցների միջոցով: Համախմբում միսն իրացվում է միայն 
Վանաձորի և Սպիտակի մանրածախ շուկայում կամ պատահական գնորդների կողմից: Միայն 
մեկ ֆերմերային տնտեսություն է (Քարաձորում գործող Հակոբ Կարապետյանի 
անասնապահական ֆերման) կանոնավոր իրականացնում անասունների մորթ և 
մատակարարում Երևանի սուպերմարկետներից մեկին: 
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ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՇՂԹԱ 
Սպիտակի համախմբում խոշոր եղջերավոր անասնապահության հեռանկարների ու 

հնարավորությունների մասին թույլ է տալիս խոսել առկա լավագույն փորձը: Համախմբի 
համայնքներում բավականին մեծ արդյունավետությամբ գործում է առնվազն 2-3 
անասնապահական ֆերմա (ինչպես մսատու, այնպես էլ կաթնատու խոշոր եղջերավոր 
անասնապահական ֆերմաներ): Այդ ֆերմաները կիրառում են բարձր և նոր տեխնոլոգիաներ, 
մասնագիտացած են և կատարել են զգալի ներդրումներ: Վերը թվարկված երեք սկզբունքների 
կիրառման դեպքում (հնարավոր է ավելի փոքր մասշտաբներով) կարելի է ապահովել 
եկամտաբեր անասնապահություն:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ԱՐԴԻԱԿԱՆ 
ԳՈՄԱՅԻՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

ՄՍԱՏՈՒ ԽԵ 
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒ-

ԹՅՈՒՆ, ԿԱԹՆԱՏՈՒ 
ԽԵ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ 
(ԿԻՍԱՖԱԲՐԻ-

ԿԱՏ) 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹ-

ՅՈՒՆ 

ՄԱՐԿԵ-
ՏԻՆԳ 

ԻՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱԹԻ ՄԹԵՐՄԱՆ 
ԿԱՅԱՆՆԵՐ ԵՎ 
ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐ 

 

 ՈԼՈՐՏԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ   ԹԵՐԻ Է ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ 
ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ 

ԱՆԱՍՆԱ-
ԿԵՐԻ 

ԱՐՏԱԴՐՈՒ-
ԹՅՈՒՆ 

ՍՊԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ 
ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱ-
ՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹ-

ՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱԹՆԱՄԹԵՐ-
ՔԻ 

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹ-
ՅՈՒՆ 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

 ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԱՐԺԵՇՂԹԱՅԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՕՂԱԿՆԵՐ 
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Համախմբի համայնքներում առկա է ինչպես մսատու, այնպես էլ կաթնատու խոշոր 
եղջերավոր արդյունավետ անասնապահության լավագույն փորձ: Սակայն դրանք արժեշղթայի 
առանձին օղակներ են և էական ազդեցություն չեն թողնում համախմբի տնտեսական ու 
սոցիալական զարգացման վրա: Համախմբում բացակայում են արժեշղթայի այնպիսի կարևոր 
օղակներ, ինչպիսիք են անասնակերի մասնագիտացված արտադրությունը, սպանդանոցները և 
մսամթերքի արտադրությունը: Բացակայում է նաև արդիական անասնապահության համար 
շատ կարևոր օղակ հանդիսացող ուսուցման ու խորհրդատվության գործունեությունը: Չնայած 
նրան, որ հենց այս համախմբում ենք հանդիպել ժամանակակից գոմերի, դրանք ընդամենը 2-3  
հատ են: Սպիտակում գործում է շատ փոքր հզորության  2-3 պանրի արտադրություն, որոնք 
քանակական առումով շատ փոքր են և չեն կարողանում ապահովել որակ:  
 
 

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
 

Համախմբում այսօր դժվար է խոսել ընդգծված դինամիկ մրցակցային առավելությունների 
մասին, որոնք կխթանեն տնտեսության այս կամ այն ճյուղի զարգացումը, քանի որ դրանք 
բացակայում են: Մայրուղիների խաչմերուկին գտնվելը, ջրային ռեսուրսների առկայությունը և 
բնակարանային ֆոնդի թարմությունն այն առավելություններն են, որոնք դեռևս կարիք ունեն 
զարգացման և դինամիկ մրցակցային առավելություն դառնալու համար անհրաժեշտ է 
իրականացնել այդ առավելությունների ստեղծագործական զարգացմանն ուղղված 
ներդրումներ: 

Սակայն լինելով իրական համախումբ՝ այս տարածաշրջանը հնարավորություն ունի առավել 
արագ զարգացնել փոքր և միջին ձեռներեցությունը` ստեղծելով իրական մրցակցային միջավայր 
տնտեսության բազմաթիվ ուղղություններում (արտադրություն, առևտուր, սպասարկում):  

Լինելով գյուղատնտեսական շրջան` այստեղ իրական հնարավորություններ կան 
զարգացնելու գյուղմթերքի վերամշակման փոքր արտադրությունները. կաթի և մսի 
վերամշակում, հացահատիկային մշակաբույսերի վերամշակում և փաթեթավորում 
(ալրաղացներ, հատիկավորների տեսակավորում և փաթեթավորում), բանջարաբոստանային 
կուլտուրաների պահածոյացում, մրգերի և առանձին բաջարեղենների չորացում (չորանոցներ և 
չրանոցներ): 

Առանձին զարգացող ուղղություն կարող է լինել փոքր արտադրությունների (շինանյութեր և 
այլն) հիմնումը: 
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Սպասարկման ոլորտն այն ուղղություններից է, որը հենվելով մայրուղիների խաչմերուկում 
գտնվելու առավելության վրա, կարող է ծառայություններ մատուցել այլ համախմբերին ևս 
(պահեստային և սառնարանային տնտեսություններ, բեռնափոխադրումներ, 
ավտոտեխսպասարկում, գյուղտեխնիկայի վերանորոգում):  

Մինչ օրս այս տարածաշրջանը չի դիտարկվել որպես զբոսաշրջային կենտրոն: Համախմբում 
ընդգրկված են մի շարք գեղատեսիլ գյուղական համայնքներ (Քարաձոր, Արջահովիտ, Լեռնանցք, 
Սարամեջ, Շենավան և այլն), որոնք շատ գրավիչ են ագրոտուրիզմի զարգացման համար: Այս 
գյուղական համայնքներն ունեն վերանորոգված բնակարանային ֆոնդ ու ենթակառուցվածքներ, 
գտնվում են մայրուղուն մոտ, չունեն որևէ էկոլոգիական հիմնախնդիր, առանձնանում են 
գեղեցիկ գյուղական միջավայրով: Սակայն զբոսաշրջային  ավանդույթներ չունեցող նման 
համայնքներում ագրոտուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել ոլորտի 
համալիր զարգացման ծրագիր, որի անբաժանելի մասը պետք է դառնա ուսուցումն ու 
խորհրդատվությունը, և որ շատ կարևոր է` անհրաժեշտ կլինի իրականացնել ակտիվ 
մարկետինգային քաղաքականություն: 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

№ Համախմբի գյուղական համայնքների համար 

1 Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 
2 Փողոցների լուսավորություն 
3 Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարաններով 

ապահովման ծրագրի լիարժեք իրականացում  
4 Տարածքների բարեկարգման և գեղեցկացման միջոցառումներ 
5 Սպիտակի կոյուղագծերի վերանորոգում 
6 Լեռնավանում համայնքային կենտրոնի ու մանկապարտեզի կառուցում 
7 Դպրոցների մարզադահլիճների բարենորոգում և սպորտային գույքով համալրում 
8 Արջահովիտ, Լեռնանցք համայնքները դեպի Սպիտակ գլխավոր մայրուղուն  կապող 

ճանապարհների վերանորոգում  
9 Աղբահանության համակարգված իրականացում և աղբամանների տեղադրում 

10 Արջահովիտ, Գեղասար և Քարաձոր համայնքներում նախադպրոցական 
հաստատությունների հիմնում 

11 Գյուղական համայնքներում գրադարանային պայմանների բարելավում 
12 Գործող մշակույթի դպրոցներում կահավորման արդիականացում և վերազինում 
13 Նախակրթարաններում կահավորման արդիականացում և վերազինում 
14 Սպիտակի քաղաքային այգու բարեկարգում  
15 Համայնքների մասնակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների 

ուսման հարցերում (տրանսպորտային, կեցության, վարձավճարի, գրականության 
մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում)  
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ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԻՔՆԵՐ 
 

 
 
 
 
 
  

 
№ 

 
Կարիքների լուծմանն ուղղված 

առաջարկություններ՝ համախմբի 
համայնքներում իրականացնելու 

համար 

Ս
Պ

Ի
Տ

Ա
Կ

 

Ք
Ա

Ր
Ա

Ձ
Ո

Ր
 

Ա
Ր

Ջ
Ա

Հ
Ո

Վ
Ի

Տ
 

Ս
Ա

Ր
Ա

Հ
Ա

Ր
Թ

 

Շ
Ե

Ն
Ա

Վ
Ա

Ն
 

Ջ
Ր

Ա
Շ

Ե
Ն

 

Լ
Ե

Ռ
Ն

Ա
Վ

Ա
Ն

 

Ս
Ա

Ր
Ա

Մ
Ե

Ջ
 

Լ
Ե

Ռ
Ն

Ա
Ն

Ց
Ք

 

Գ
Ե

Ղ
Ա

Ս
Ա

Ր
 

Շ
Ի

Ր
Ա

Կ
Ա

Մ
Ո

ՒՏ
 

1 Տնտեսական ապրանքների խանութի 
բացում 

           

2 Կարի արհեստանոցի հիմնում            

3 Ամառային սրճարանի հիմնում            

4 Մանկական սրճարանի հիմնում            

5 Դեղատան հիմնում            

6 Կենցաղի տուն (համապատասխան 
ծառայություններով) 

           

7 Ինտերնետ ծառայություններ            

  8 Արագ սննդի կետի հիմնում (Մայրուղու 
վրա) 

           

9 Գեղեցկության սրահի (վարսավիրանոց) 
հիմնում 
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ՍՊԻՏԱԿ, ԱՐՋԱՀՈՎԻՏ, ՔԱՐԱՁՈՐ, ՍԱՐԱՀԱՐԹ, ՇԵՆԱՎԱՆ, ՋՐԱՇԵՆ,  
ԼԵՌՆԱՎԱՆ, ՍԱՐԱՄԵՋ, ԼԵՌՆԱՆՑՔ, ԳԵՂԱՍԱՐ ԵՎ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 

№ 
 

Առաջարկվող ծրագրեր/ միջոցառումներ 
Պատասխանատու/ մասնակից 

ՀՀ 

Կառա-

վարու-

թյուն 

ՏԻՄ Աջակից 

կառույց-

ներ 

/ՀԿ-ներ և 

այլն/ 

Մաս-

նավոր 

հատ-

ված 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

1.  Ոռոգման համակարգի բարելավում 
 

 
  

2.  Մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ 
 

  
 

3.  Մասնագետների պատրաստում և 
վերապատրաստում  

 

 
  

4.  Դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում, 
արոտներում ջրապահովում 

    

5.  Անասնաբուժական և անասնաբուծական 
ծառայություններ (այդ թվում՝ արհեստական 
սերմնավորում) 

    

6.  Հակակարկտային կայանների տեղադրում 
 

 
  

7.  Գյուղանտեսությունում նոր տեխնոլոգիաների և 
աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդների 
ուսուցում և ներդրում 

 

 

 

  

8.  Հողերի խոշորացում և կոոպերացիայի զարգացում 
   

 

9.  Մեղվաբուծության զարգացման համալիր ծրագրերի 
իրականացում 

  

  

10.  Գյուղատնտեսության և բիզնեսի կազմակերպման 
հարցերով խորհրդատվության և ուսուցման 
մատչելիության ապահովում 

 

 

 

  

11.  «Պայքար կրծողների դեմ» համալիր ծրագիր 
 

  
 

12.  Մեքենա-տրակտորային կայանի հիմնում     
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ՀԱՄԱԽՄԲԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԲԻԶՆԵՍ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 
 

 
 

 
№ 

 
Բիզնես առաջարկություններ` 

համախմբում իրականացնելու համար 
 

Ս
Պ

Ի
Տ

Ա
Կ

 

Ք
Ա

Ր
Ա

Ձ
Ո

Ր
 

Ա
Ր

Ջ
Ա

Հ
Ո

Վ
Ի

Տ
 

Ս
Ա

Ր
Ա

Հ
Ա

Ր
Թ

 

Շ
Ե

Ն
Ա

Վ
Ա

Ն
 

Ջ
Ր

Ա
Շ

Ե
Ն

 

Լ
Ե

Ռ
Ն

Ա
Վ

Ա
Ն

 

Ս
Ա

Ր
Ա

Մ
Ե

Ջ
 

Լ
Ե

Ռ
Ն

Ա
Ն

Ց
Ք

 

Գ
Ե

Ղ
Ա

Ս
Ա

Ր
 

Շ
Ի

Ր
Ա

Կ
Ա

Մ
Ո

ՒՏ
 

1 Մրգերի և բանջարեղենի պահածոների 
արտադրության կազմակերպում 

           

2 Խոզաբուծական ֆերմայի ստեղծում            
3 Սպանդանոցի հիմնում             
4 Ձկնաբուծարանի հիմնում            
5 Մեղվաբուծություն            
6 Սղոցարանի հիմնում            

7 Ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում            
8 Չորանոցների հիմնում            
9 Փոքր չրանոցների հիմնում            
10 Թռչնաբուծարանի (ինկուբատոր) հիմնում            

11 Հացամթերքի արտադրություն            
12 Հավկիթի մթերման կետի հիմնում            
13 Գյուղմթերքի շուկա ճանապարհի վրա            
14 Կաթի վերամշակման արտադրություն            
15 Քարհանքի գործարկում և քարի 

վերամշակում 
           

16 Մսի վերամշակում (կիսաֆաբրիկատներ)            
17 Խոշոր եղջերավոր անասնապահական 

ֆերմա 
           

18 Գովազդային ծառայություններ            
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Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագիրն իրականացվել է տեղական թիմի և ՀԵԿԱ-ի 
փորձագիտական խմբի կողմից: Ծրագրի իրականացմանն աջակցել են Սպիտակի քաղաքապետ 
Գագիկ Սահակյանը, Քարաձորի համայնքապետ Արա Մադինյանը, Արջահովիտի համայնքապետ 
Մհեր Մինասյանը, Սարահարթի համայնքապետ Վասիլ Փիլոյանը, Շենավանի համայնքապետ 
Գարուշ Դանամալյանը, Ջրաշենի համայնքապետ Վանիկ Ուռուսյանը, Լեռնավանի 
համայնքապետ Վաչագան Վարդանյանը, Սարամեջի համայնքապետ Հայկ Հովհաննիսյանը, 
Լեռնանցքի համայնքապետ Լևիկ Աբգարյանը, Գեղասարի համայնքապետ Ստասիկ 
Հովհաննիսյանը, Շիրակամուտի համայնքապետ Սամվել Մազմանյանը: 
 
 
Տեղական թիմ 
 
№ Անուն, ազգանուն Համայնք Պաշտոն/ զբաղմունք 

1 Վարսիկ Աջամյան  ք. Սպիտակ Դաստիարակ 

2 Արմինե Թումանյան  ք. Սպիտակ Քաղաքապետարան, առաջատար մասնագետ 

3 Անի Թումանյան  ք. Սպիտակ Քաղաքապետարան, առաջատար մասնագետ 

4 Տաթևիկ Կարապետյան  գ. Քարաձոր Ուսուցչուհի 

5 Արմենուհի Փահլևանյան  գ. Արջահովիտ Տնային տնտեսուհի 

6 Ժաննա Այվազյան  գ. Լեռնավան Գյուղապետի օգնական 

7 Գայանե Վարդանյան գ. Լեռնանցք Աշխատակազմի քարտուղար 

8 Արաքսյա Մացակյան  գ. Լեռնանցք Համայնքապետարանի հաշվապահ 

9 Գնել Կասեմյան գ. Սարահարթ Հաշվապահ 

10 Վալերի Խումարյան գ. Սարահարթ Հողաշինարար 

11 Աշխեն Հովհաննիսյան  գ. Գեղասար 2-րդ կարգի մասնագետ 
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Փորձագիտական խումբ 
 
Ռշտուն Մարտիրոսյան`  փորձագիտական խմբի ղեկավար 
Արամ Հարությունյան`     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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