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ՀՀ  Վայոց ձորի մարզխորհրդի արտահերթ նիստի 

 

ք. Եղեգնաձոր       03.04.2012թ. 

 

Մարզխորհրդի նիստը նախագահում  էր մարզպետ Ս. Բագրատյանը 

Քարտուղարում էր աշխատակազմի քարտուղարության պետ 

Հ. Կարապետյանը 

 

 

Մարզխորհրդի նիստին մասնակցում էին  համայնքի ղեկավարներ, աշխատակազմի 

քարտուղարներ,անասնաբույժներ,Գյուղատնտեսությանտնտեսության աջակցության 

մարզային կենտրոնի պետը և մասնագետները,ՙՙԵղեգիս՚՚անտառտնտեսության 

տնօրենն ու անտառապահներ, ՋՕ ընկերությոնների նախագահներ, ինչպես  նաև 

մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների 

ղեկավարներ ու ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ: 

Նիստի աշխատանքներին մասնակցում էին նաև ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարար 

Ս. Կարապետյանը, նախարարի առաջին տեղակալ Գ. Բաղիյանը,նախարարության 

աշխատակազմի գործակալությունների ու վարչությունների պետեր:  

 

Օրակարգում 

        

     ,,Մարզի համայնքներում 2011թ. գյուղատնտեսական տարվա արդյունքների և 

2012թ.խնդիրների մասին ,,  

/Զեկ. գյուղատնտեսության և բնապահ վարչ. պետ Բ. Մկրտչյան/ 

 

Բացելով  մարզխորհուրդը նախագահողը ջերմորեն ողջունեց ՀՀ Գյուղատնտեսոևթյան 

նախարար պարոն Սերգո Կարապետյանին և մյուս հյուրերին,մարզխորհրդի բոլոր 

մասնակիցներին մաղթեց արդյունավետ ու արգասաբեր աշխատանք: Ամբիոնի մոտ 

հրավիրեց մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետին:ՙՙՄարզի համայնքներում 



2011թ.գյողատնտեսական տարվա արդյունքների և 2012թ. ղնդիրների մասին՚՚ 

զեկուցմամբ հանդես եկավ Բ. Մկրտչյանը, որը նշեց, որ 

գյուղատնտեսության ոլորտը իր բնույթով  առանձնանում է  ժողովրդական 

տնտեսության  մյուս  ճյուղերից , որ արտադրությունը  կազմակերպվում է  բաց երկնքի  

տակ: Այս բնագավառը  միշտ ավել շատ է եղել ուշադրության արժանի և  2011թ ՀՀ 

նախագահը  գյուղատնտեսությունը հայտարարեց  գերակա ճյուղ  և արտադրության 

բոլոր  ճյուղերում սկսվեց  արտադրությանը խթանող  , զարգացնող ծրագրերի  ու 

միջոցառումների  կատարման աշխատանքները:   ՀՀ կառավարությունը  հացահատիկի 

արտադրության և սերմնաբուծության  զարգացման  բնագավառում   մշակեց քառամյա 

ծրագիր:    Այդ ծրագրի շրջանակներում  մարզին  հատկացվեց  64 տոննա  գանանացա 

գարու և   67տոննա  աշնանացան ցորենի  էլիտա և առաջին վերարտադրության  

սերմեր :  Մկնանման կրծողների դեմ 1400 հա վրա կազմակերպվել է պայքարի 

աշխատանքներ:  Մեքենատրակտորային պարկը  թարմացնելու և վերազինելու  

նպատակով   Ճապոնիայի կկառավարության դրմաշնորհով  մարզի  երկու 

կոոպերատիվների  և մեկ համայնքի տրամադրվեց   Բելոռուսական արտադրության ՙ 

ՄՏԶ-82-1 ՚ մակնիշի երեք տրակտոր:  Գյուղացիական տնտեսություններին  արտոնյալ  

պայմաններով տրվեց  սուբսիդավորվող վարկեր:  2011թ,  մարզի  տարբեր  առևտրային 

բանկերի   միջոցով  գյուղացիական տնտեսություններին տրվեց  510 մլն դրամ վարկեր 

, որից  337 մլն  դրամը  սուբսիդավորվող վարկեր էին:  Ոռոգման ներքին ցանցերի  

վերականգնման նպատակով   ՙ Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ  

Հայաստան  ՚  ծրագրով  մարզի  վեց համայնքներում իրականցվեց  3-րդ կարգի 

ջրանցքների  վերակառուցման ծրագրի:  Ներդրումային գումարը կազմել էր   340 մլն 

դրամ ,   որի արդյունքում   լիարժեք ոռոգելի  դարձավ   230 հա գյուղատնտեսական 

հողեր :  Գյուղացիական տնտեսություններին  ապրիլ , մայիս ամիսներին  տրվեց  

անվճար ոռոոգման ջուր: 

Վերը նշված  ներդրումները  տվեցին ցանկալի արդյունք  և  ամփոփելով  2011թ.  

գյուղատնտեսական տարին  , նկատելի աճ արձանագրվեց  գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրության  բնագավառում. հացահատիկի  արտադրությունը 

ավելացավ  45.4 տոկոսով ,   բանջար բոստանային մշակաբույսերը 4,0 ,  կարտոֆիլը  

4.6 . անասնակեր 1.5 ,  կաթ ,8.0 , միս  2.0 ,   ձու 01 տոկոսով , ավելացել է նաև 

անասնագլխաքանակը  խոշոր եղջերավոր անասուններին 13 տոկոսով , կովերին 6 , 

մանր եղջերավոր անասուններին 9 և թռչուններին 6 տոկոսով: : 



  Ընթացիկ տարում նախատեսվում է կատաարել 2600 հա/ 2381 հա / գարնանացան, 

որից հացահատիկային մշակաբույսերի ցանք` 1660 հա, կարտոֆիլի տնկում 200 հա, 

բանջարբոստանային մշակաբույսերի ցանք , սածիլում 500 հա, տեխնիկական 

մշակաբույսեր` 40 հա և բազմամյա խոտաբույսերի ցանք` 200 հա: Հաշվարկվել է 

գարնանացանի  սերմերի պահանջը , հացահատիկային մշակաբույսերի համար 

պահանջվում է 332 տոննա և  կարտոֆիլի տնկանյութ  600 տ , պակասում է  103 

տոննա գարնանացան գարու սերմացու: 

Մարզի   ցածրադիր գոտիներում սկսվել է  հացահատիկային մշակաբույսերի  ցանքի , 

աշնանացանի սնուցման և  պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման աշխատանքները:  

ՀՀ կառավարության  կողմից  գյուղացիական տնտեսություններին աջակցության  

ծրագրով  , շուկայակնից ցածր  գնով  մարզին  հատկացրել է 500 տոննա ազոտական 

պարարտայութ  351300 լիտր դիզելային վառելանյութ :  Այսօրվա   դրությամբ    

վճարվել է ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի  մարզին 

հատկացված քանակների գումարները: Ներկրվել է  դիզելային վառելանյութ 310000 

լիտր  և ազոտական պարարտանյութ 62 տոննա : Դիզելային վավառելանյութի 

ներկրման աշխատանքներում չկան դժվարաություններ , սակայն   ուշանում է 

ազոտական պարարտանյութի ներկրումը ,որը տեղի է տալիս գյուղացիական 

տնտեսությունների արդարացի դժգոհություններին:   Մարզում  գյուղատնտեսական  

բնագավառի հաջողությունները նկատելի են  և դրանք կլինեն ավելի  շատ եթե  լուծում 

ստանան որոշ հիմնախնդիրներ. 

Հակակարտային  համակարգեր չլինելու պատճառով տարեկան   կարկատահարության  

հասցրած վնասը  կազմում է  շուջ  600 մլն դրամ . 

Հնացել են գյուղատնտեսական   մեքենամեխանիզմները , առկա    820 տրակտորներից   

802-ը  30 տարեկանից բարձր տարիք ունեն  ,  հացահատիկահավաք 30, կոմբայներից  

երկուսն են նորը :  

Գյուղատնտեսական կենդանիների  սեփականաշնորհումից հետո  դադարել է  

արհեստական սերմանավորման  աշխատանքները  համապատասխան կառույցներ 

չլինելու պատճառով , վատացել է կենդանիների ցեղային կազմը   իջել է  

մթերատվության ցուցանիշները .  Վերջին երեք տարիների ընդացքում Արփա , Եղեգիս 

գետերի առավել սելավավտանգ  հատվածներում  ափապաշպան կառույցներ  չեն 

ստեղծվել:  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը ,որ բարձրադիր գոտիներում  ձյան 

տեսքով կուտակվել է մեծ քանակությամբ ջրի  պաշար սպասվելիք  գետերի 



հորդացումից  հեղեղավտագ կդառնան գյողատնտսական նշանակության  շուրջ 300 հա  

սեփականաշնորհված  հողեր: 

Մարզում  լուծվել է խաղողի մթերման   հարցը ,  սակայն  անլուծելի  է դարձել   պտուղ 

բանջարեղենի մթերման և վերամշակման հարցը ,  համապատասխան  

արտադրամասեր չլինելու պատճառով:  

Այսպիսով կան բոլոր նախադրյալները գյուղատնտեսական տարին սկսելու համար:   

Մարզխորհրդի մասնակիցների առջև ընդարձակ խոսքով հանդես եկավ ՀՀ 

Գյուղատնտեսության նախարարը,որը կանգ առավ գյողատնտեսության բնագվառի 

2011թ ձեռքբերումների և 2012թ. անելիքների,չլուծված հիմնահարցերի վրա: Վերջինս 

մասնավորապես նշեց, որ անցած երկու տարում ՀՀ Նախագահի հանձնարարությունից 

հետո ՀՀ կառավարությունը մշակել և գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացնում  

հետևյալ  ծրագրերը՝ 

1.Սերմնաբուծության զարգացման և բնակչության պարենային ապահովման 

ռազմավարության    մշակում և իրականացում. 

2.Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով գյողացիներին ցածր 

տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրում. 

3. Մատչելի գներով գյուղացիական տնտեսություններին և կոոպերատիվներին 

դիզելային վառելիքի և ազոտական պարատանյոթի տրամադրում, այդ նպատակով 

պետական բյուջեից հատկացվեց սուբսիդյա. 

4.Հանրապետություն է ներկրվել գյուղատնտեսական ժամանակից տեխնիկա և 

գյուղգործիքներ,որոնք վաճառքի կամ լիզիգի եղանակով տրամադրվում են 

գյուղացիական տնտեսություններին. 

5. Աշխատանքներ են տարվոմ գյուղատնտեսության ոլորտում  կոոպերատիվներ 

ստեղծելու ուղությամբ, որոնց թիվը հանրապետությունում հասել է 50-ի, 

կոոպերատիվների ստեղծումը խրախուսելու նպատակով վերջիններիս առաջնահերթ 

տրամադրվում է գյուղտեխնիկա, պարատանյութեր, տոհմային անասուններև այլն. 

6.Այս տարի հանրապետությունում իրականցվելու է ՙՙՀայկական միրգ՚՚ ծրագիրը, որը 

կիրականացվի նաև Վայոց ձորի մազում, այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 

պտղատու այգիների հիմնում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում. 

7. Անասնապահության ոլորտում նախատեսվում են արմատական փոփոխություններ՝ 

անասունների հոտային կազմը բարելավելու նպատկով հանրապետությոն կներկվեն 



բարձր կաթնատու և մթերատու անսուններ, կգործարկվեն արհեստական 

սերմնավորման կայանները: 

 Ս. Կարապետյանը հանգամանալից պատասխանեց մարզխորհրդի մասնակիցների 

հարցերին: 

Նախագահողը  մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնեց ՀՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարին և մյուս ելույթ ունեցողներին շահագրգիռ քննարկման համար և հույս 

հայտնեց,որ մարզխորհրդի բոլոր մասնակիցները համապետական ընտրությունների 

այս պատասխանատու շրջանում հանդես կբերեն քաղաքական ողջամտություն և 

զսպվածություն  ու կրկնապատկված եռանդով կաշխատեն ի շահ հայրենիքի:                                 

 
 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ`    Ս. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ 


