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1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ 

 

Եղեգիս համայնքը կազմավորվել է <<Հայաստանի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենքում 2017 թվականի հունիսի 19-ին 

կատարված փոփոխության արդյունքում: ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքը ստեղծվել է  

16`  Վարդահովիտ, Հերմոն, Գողթանիկ, Եղեգիս, Արտաբույնք, Հորբատեղ, Շատին, Հորս, 

Սալլի, Թառաթումբ, Քարագլուխ, Աղնջաձոր, Սևաժայռ, Կալասեր, Գետիկվանք և Արատես  

գյուղերի  (այժմ բնակավայրերի) միավորումից։ Համայնքում մշտական ապրում են 6479  

մշտական բնակչություն։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և 

հողագործությամբ, որից ստացած եկամուտները  ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում 

ապրուստի միջոցները հոգալու համար, ինչն էլ հանդիսանում է համայնքի բնակչության 



միգրացիայի աճին: Հետևաբար` համայնքում առաջնային անհրաժեշտություն է առաջացել նոր 

աշխատատեղերի ստեղծումը։    

Համայնքում կան մի շարք խնդիրներ: Ելնելով այդ խնդիրներից,  օգտագործելով 

համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 

և այլ միջազգային կառույցների, բարերարների  աջակցությունը, համայնքում առաջիկա  

տարիներին նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝ 

 

 Փողոցների ամբողջական լուսավորություն 

 Ներհամայնքային  և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում 

 Պատմամշակութային արժեքների պահպանություն 

 Համայնքի մաքրության և բարեկարգման խնդիրների կանոնակարգում 

 Զբոսաշրջության զարգացում 

 Բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոնների և մանկական 

խաղահրապարակների  ստեղծում 

 Ոռոգման և խմելու ջրի ցանցերի բարելավում 

 Այգեգործության բնագավառում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում 

 Ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

 Համայնքում երիտասարդական կենտրոնի ստեղծում 

 Նոր աշխատատեղերի ստեղծում 

 Գազաֆիկացում 

 

Համայնքը այժմ համագործակցում է մի շարք պետական և օտարերկրյա ծրագրերի հետ. 

նախատեսվում է հնարավորինս ընդլայնել համագործակցության շրջանակները և ներգրավվել 

նոր ծրագրեր, մասնավորապես՝ այժմ համայնքը համագործակցում և իրականացնում է 

ծրագրեր Ռազմավարական զարգացման գործակալության և  Հայաստանի տարածքների 

զարգացման հիմնադրամի  հետ: 

 

 

 

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ                                                     

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն  

ՀՈՐԲԱՏԵՂ 

 



    Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում Հորբատեղ բնակավայրը գտնվում է 

մարզկենտրոնից 20 կմ հյուսիս, մայրաքաղաքից 136 կմ հեռավորության վրա,  Վարդենիսի 

լեռների հարավային փեշերին, Արտաբուն գետի ափին։ Բնակավայրից վերև բարձրաբերձ 

գագաթներով սարեր են, որոնց լանջերից բխող աղբյուրները խմելու և ոռոգման ջուր են 

մատակարարում Վայոց Ձորի մարզի մի շարք  բնակավայրերին։ Բնակավայրը սահմանակից 

է Արտաբույնք, Եղեգիս, Սալլի  բնակավայրերի հետ։ 

      Բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից   20 կմ, համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով             

7 կմ, պետական սահմանից 37 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակարդակից  բարձր է 1880 մ: 

Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ 

նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  +30+35: 

Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և 

մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և 

մեղվաբուծությամբ: 

 

 

 

ՍԱԼԼԻ 

     Սալլի բնակավայրը գոյություն է ունեցել շատ հնուց։ Այդ մասին կա հիշատակություն 

Ստեփան Օրբելյանի  «Պատմություն Սիսական» գրքում, որում հիշատակվում է, որ Գրիգոր 

Լուսավորիչի հանձնարարությամբ քարոզիչներ են ուղարկվում Հայաստանի տարբեր վայրեր, 

որոնք իրենց հետ վերցնում են սրբերի մասունքներ և քարոզում են քրիստոնեություն։ 

Հիշատակվում է, որ նրանք իջևանում են Սալլի բնակավայրի տարածքում և այդ սրբերից մեկի` 

Սուրբ Մամասի մասունքները հանգրվանում են Սալլի բնակավայրում և այնտեղ կառուցվում է 

փոքր եկեղեցի, որը ներկա պահին ենթակա է վերակառուցման:  

        Սալլի բնակավայրը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի հյուսիս արևմտյան մասում, ծովի 

մակարդակից 1600 մ բարձրության վրա, մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  

քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, 

բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  +35+38:  Հողատարածքները գտնվում են 1400-

2850մ սահմաններում։ Բնակավայրը մարզկենտրոնից հեռու է 20կմ, մայրաքաղաքից 135կմ, 

համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով 5 կմ, պետական սահմանից 35 կմ հեռավորության վրա։ 

Կլիման ունի չոր,  կոնտինենտալ բնույթ, հաճախակի կրկնվող երաշտներով, որից էլ խիստ 

տուժում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերը։ Ներկայումս բնակավայրի տարածքում 

բնակվում են 285 բնակիչ։ Սահմանակից է Թառաթումբ, Քարագլուխ, Հորբատեղ, Արտաբույնք, 

Շատին և Հորս բնակավայրերին:  

         Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են 

խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և 

մեղվաբուծությամբ: 

 

ԱՂՆՋԱՁՈՐ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%A2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%AC%D5%AC%D5%AB


 

Աղնջաձոր բնակավայրը գտնվում է պատմական Հայաստանի Սյունաց 

աշխարհի Վայոց ձոր գավառում, այն համարվում է Վայոց ձորի հյուսիսային 

դարպասը: Նախկինում բնակավայրը ունեցել է Ենգիչա, Դրունք, Աղքյանդ,  

Լեռնանցք անվանումները: Բնակավայրը վերանվանվել է Աղնջաձոր 1968 

թվականին: Սահմանակից է Թառաթումբ, Քարագլուխ բնակավայրերին և 

Գեղարքունիքի մարզին: Հեռավորությունը Երևանից 138 կմ է, մարզկենտրոնից՝ 23 

կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ  գծով 7 կմ, իսկ պետական սահմանից` 37 կմ:  Ծովի 

մակարդակից միջին բարձրությունը  1610 մ է, կլիման չափավոր տաք է և չոր, շոգ 

ամառներով և ցուրտ ձմեռներով, տեղումների քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  

բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   

ջերմաստիճանը  +35+38:   

Բնակավայրում է գտնվում Օրբելիների (Սելիմի) քարավանատունը, որը 1332 

թվականի կառույց է, Հայաստանի միջնադարյան քաղաքացիական 

ճարտարապետության եզակի կառույցներից մեկը: Բնակավայրից երեք կիլոմետր 

դեպի հյուսիս՝ Սելիմից հոսող գետակի ձախ կողմի վրա կա մի կիսավեր 

քարավանատուն (Փոքր քարավանատուն), ենթադրվում է, որ այն կառուցվել է 13-րդ 

դարում: Աղնջաձորից 4 կմ հյուսիս գտնվում է Կապույտ (Սուլեմա) բերդի 

ավերակները ( IV-XIV դարեր), որը դասվել է Սյունյաց երկրի նշանավոր և անառիկ 

բերդերի շարքին: Բնակավայրը հարուստ է  խաչքարերով  (IX-XIV դարեր) և 

կամուրջներով (XIII-XV դարեր, XVIII-XIX դարեր)։ 

         Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, 

զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև 

պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ: 

 

 

ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ 

 

       Վարդահովիտ բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից 31 կմ հեռավորության, 

մայրաքաղաքից 147 կմ, համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով 185 կմ, պետական 

սահմանից 48 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 2050 մ, 

ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության բարձր լեռնային գյուղական 

համայնքների  ցանկում: Բնակավայրը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի հյուսիսային 

մասում, մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 700-800 մմ է, օդի 

դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -25-30, բացարձակ 

առավելագույն   ջերմաստիճանը  +30+32:  Վարդահովիտ բնակավայրի մեջ 

ընդգրկված են  նաև Սևաժայռ և Գետիկվանք գյուղերը: Բնակավայրի վարչական 

տարածքից են սկիզբ առնում Եղեգիս գետի Սևաժայռ (Կարակայա) և Էլեգիս 

վտակները: Բնակավայրը գտնվելով անտառամերձ գոտում, ունի շատ գեղեցիկ 

բնապատկեր: Գետիկվանքը նախկինում եղել է Գետիկ ամրոց, այժմ այնտեղ 

պահպանվել են Հին Գետիկ եկեղեցու (12-17-րդ դար) մասունքները և գերեզմանոցը: 

        Բնակավայրի  վարչական տարածքում առկա են բնական տաք և թթու ջրերի 



ակունքներ: 

Վարդահովիտ բնակավայրում 1988 թվականից բնակվում են փախստական և 

մարզի տարբեր գյուղերից  վերաբնակեցված երիտասարդ ընտանիքներ, ովքեր 

իրենց նախկին բնակավայրերում հնարավորություն չեն ունեցել բնակարան 

կառուցելու, ապրելու, տեղափոխվել  և  բնակություն են հաստատել 

Վարդահովիտում: 

Բնակավայրի բնակիչները, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով, 

զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով և անասնապահությամբ: 

Բնակավայրի տարածքում գործում են երեք ՓՀԷԿ-եր, որտեղ աշխատում են 

համայնքի շուրջ 30 բնակիչներ: Վարդահովիտ բնակավայրը սահմանակից է Հերմոն 

և Գողթանիկ բնակավայրերին:  

 

 

 

ՀԵՐՄՈՆ 

     Հերմոն բնակավայրը  գտնվում  է  մարզկենտրոնի հյուսիս-արևելյան կողմոււմ, 

մարզկենտրոնից 26 կմ, մայրաքաղաքից 142 կմ, համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով            

13 կմ, պետական սահմանից 43 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր 

է 1720մ:   Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի 

դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ 

առավելագույն   ջերմաստիճանը  +35+36:    Հերմոն  բնակավայրը  վերաբնակեցվել  է   

1988թ-ից, բնակիչները   հիմնականում  նախկին   փախստականներն  են, ովքեր   

գաղթել են   Ադրբեջանից: Հերմոն բնակավայրի մեջ ընդգրկված են  նաև Կալասեր և 

Արատես գյուղերը: Հերմոնը   հիմնականում   ապահովված  է   խմելու  ջրով: 

Հերմոնից   է   հոսում  Եղեգիս  գետի   վտակները: Բնակավայրի  տարածքում  են  

գտնվում 13-րդ   դարում   կառուցված Հերմոն   և  Արատես  վանքերը: Բնակավայրի    

տարածքում  գործում  են  1 խանութ, 4  ՓՀԷԿ, <<Սիրանուշ>>   ճամբարը  և  1  

հանգստյան   տուն: Բնակավայրի   կլիման  ձմռանը  ցրտաշունչ   է, ամռանը  հով: 

Հաճախակի    են   չորային, երաշտի  տարիները,  որից  շատ  է  տուժում  

գյուղատնտեսությամբ   զբաղվող  գյուղացին: Բնակավայրի տնտեսական 

ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր 

անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և 

մեղվաբուծությամբ: 

 

 

ԳՈՂԹԱՆԻԿ 

 

      Գողթանիկ բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից հյուսիս-արևելք, Թեքսարի 

լեռների ստորոտին, Եղեգիս  գետի հովտում, մարզկենտրոնից 29 կմ, 

մայրաքաղաքից 145կմ, համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով            16 կմ, պետական 

սահմանից 46 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1850մ:                  



Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 700-750 մմ է, օդի դիտված  

բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -25-30, բացարձակ առավելագույն   

ջերմաստիճանը  +30+35:     Բնակավայրը  հյուսիսարևելքից   սահմանակից   է  

Կարմրաշեն  բնակավայրին,  հարավարևելքից   սահմանակից  է  Վարդահովիտ  

բնակավայրին,  իսկ   հարավարևմուտքից  սահմանակից  է  Հերմոն  բնակավայրին: 

       Բնակավայրը  մինչև   1988թ-ի  աշնանը   բնակեցված  է  եղել  ադրբեջանցիերով,  

իսկ  1988թ-ի  նոյեմբեր  ամսից  Ղարաբաղյան  պատերազմի  պատճառով  բռնի  

տեղահանված  փախստականներով  բնակավայրը  վերաբնակեցվել   է  հայերով: 

Բնակավայրը  նախկինում  անվանվել  է  <<Ղաբախլու>>,  իսկ  90-ական  

թվականերից  բնակավայրը  վերանվանվել  է  <<Գողթանիկ>>  Գողթանիկ  անունով 

բնակավայրը  վերանվանվել է  այն  պատճառով,  որ   բնակչության  80%ը  գաղթվել  

է  Նախիջևանի  Ինքնավար  Հանրապետության  Գողթան  գավառի  /Օրդուբադի  

շրջան/  տարածքից:  Բնակավայրում  կա  մի  քանի  խաչքարեր  և  քանդված  

եկեղեցի: 

     Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, իսկ ամռանը` զով։ Լինում են չորային և երաշտի 

տարիներ, տնտեսության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ 

     Բնակավայրի  վերևում  բարձր  գագաթներով  սարեր  են,  որոց  լանջերից  բխող  

աղբյուրները  խմելու  և ոռոգման  ջուր   են   մատակարարում  բնակավայրերին:       

      Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում 

են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև 

պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ: 

 

 

ԵՂԵԳԻՍ 

 

      Եղեգիս   բնակավայրը    գտնվում  է  մարզկենտրոնի հյուսիս-արևելյան կողմում, 

Եղեգիս գետի աջափնյակում, մարզկենտրոնից 19 կմ, մայրաքաղաքից 134կմ, 

համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով            4 կմ, պետական սահմանից 34 կմ 

հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1580մ:                  Մթնոլորտային 

տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ 

նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  

+35+36:   Բնակավայրը  հյուսիսարևելքից  սահմանակից  է  Հերմոն բնակավայրին, 

հարավարևելքից   Արտաբույնք  բնակավայրին,  իսկ  հարավարևմուտքից  

սահմանակից է  Շատին  բնակավայրին, արևելյան կողմից` Գլաձոր և Վերնաշեն 

բնակավայրերին: Բնակավայրը մինչև  1988թ-ի   աշնանը  բնակեցված  է  եղել  

ադրբեջանցիներով, իսկ  1988թ-ի  նոյեմբեր  ամսից`  Ադրբեջանից բռնի 

տեղահանված  փախստականներով:        Բնակավայրը  նախկինում  կոչվել  է  

<<Ալայազ>>, իսկ  2000-ական  թվականներից  բնակավայրը  վերանվանվել  է  

Եղեգիս: Վերանվանվել  է  այն  պատճառով, որովհետև գտնվում է պատմական  

Եղեգիս  քաղաքի  տարածքում: Եղեգիս   բնակավայրը հանրապետության 

բնակավայրերից  ամենահարուստն է  եկեղեցիներով  ու  խաչքարերով, բազմաթիվ 

պատմական կոթողներով, հուշարձաններով, որոնք դեռևս ամբողոջովին չեն 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AC%D5%AB%D5%B4%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6


ուսումնասիրվել և մեր ժողովրդի համար պատմական նշանակություն ունեցող 

հարցերին լիարժեք պատասխան չեն տրվել:  

       Բնակավայրում  է գտնվում  հանրապետությունում միակ 12-13 դարերի 

հրեական գերեզմանատունը: 

        Կլիման  ձմռանը ցրտաշունչ է,  իսկ  ամռանը  զով :  Լինում  են  չորային  և  

երաշտի  տարիներ,  տնտեսության  գլխավոր  ճյուղը  գյուղատնտեսությունն  է:     

Բնակավայրի  վերևում  բարձր  գագաթներով  սարեր  են,  որոնց  լանջերից  բխող  

աղբյուրները  խմելու  և  ոռոգման  ջուր  են  մատակարարում  բնակավայրերին:    

Բնակավայրը  ունի  շատ  գեղեցիկ  աշխարհագրական  դիրք, որը  

հնարավորություն  է  տալիս  զարգացնել  էկոտուրիզմը: 

 

 

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ 

      Արտաբույնք բնակավայրը գտնվում  է  մարզկենտրոնի հյուսիսային կողմում, 

Եղեգիս գետի աջափնյակում, մարզկենտրոնից 17 կմ, մայրաքաղաքից 133կմ, 

համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով            4 կմ, պետական սահմանից 34 կմ 

հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1540մ: Մթնոլորտային 

տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ 

նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  

+35+36:   

     Բնակավայրի միջով հոսում է Եղեգիս գետի Էլեգիս վտակը: Բնակավայրի 

արևելյան կողմում բարձրանում է հսկա լեռնային պատնեշը, որի վրա գտնվում է 

Սմբատաբերդ ամրոցը, որը կառուցվել է 12-րդ դարում: Բերդը կոչվել է Սյունյաց 

տան իշխան Սմբատի անունով: Սմբատաբերդից հյուսիս-արևմուտք գտնվում է 

Ցախացքար եկեղեցական  համալիրը /11-րդ դար/: Բնակավայրում է գտնվում 

<<Չռի>>  ժամտունը /13-րդ դար/, 9-13-րդ դարերի խաչքարեր:  

      Բնակավայրի տնտեսության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է: 

Հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ: 

Բնակավայրը լայն հնարավորություն ունի  էկոտուրիզմի զարգացման համար: 

 

ՇԱՏԻՆ 

 

      Շատին բնակավայրը գտնվում  է  մարզկենտրոնի հյուսիս-արևմտյան 

կողմում, Եղեգիս գետի ափին, մարզկենտրոնից 13 կմ, մայրաքաղաքից 129կմ, 

ուղիղ գծով պետական սահմանից 30 կմ հեռավորության վրա, ծովի 

մակերևույթից բարձր է 1270մ: Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  

քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -

20-25, բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  +36+38:   

Շատին բնակավայրը հանդիսանում է Եղեգիս համայնքի վարչական կենտրոնը: 



Շատինը վերաբնակեցվել է  1828թ. Պարսկաստանի Սալմաստ գավառից 

ներգաղթած հայ ընտանիքներով: Բնակավայրը ունի հին պատմություն, ինչի 

մասին վկայում եմ համայնքում գտնվող վանքերն ու մատուռները:  Բնակավայրի 

տարածքում է գտնվում երբեմնի Եղեգիս քաղաքի ավերակները, Աղվանք և 

Բազելիկ եկեղեցիները, Շատիվանք վանական համալիրը, Ավարայրի 

ճակատամարտից նահանջած հայրենասեր մարտիկների գերեզմանները, որոնք 

նահանջի ճանապարհին մարտի են բռնվել պարսիկների հետ: Այդ փաստն են 

վկայում Անգեղի, Սուրբ Աստվածածին և բնակավայրի  այլ տարածքներում 

գտնվող մատուռները:  

        Արևելյան կողմից բնակավայրի վրա կախված են ժայռակազմ լեռների 

բազմասյուն ճակատները: Բնակավայրի տարածքը  ձգվում է Եղեգիս գետի 

երկայնքով` նրա երեք վտակների հատման տեղում: 

       Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և 

հողագործությամբ: Բնակավայրով է անցնում  մարզկենտրոնը տասնմեկ  

բնակավայրերին միացնող միջմարզային ճանապարհը և դեպի Սևանի ավազան 

տանող բարեկարգ միջպետական ավտոճանապարհը: Բնակավայրի տարածքում 

կան հանքային հանածոներ, շինարարական քար՝  գրանիտ, տրավերտին:      

     Բնակավայրում առկա (ներառյալ ժամանակավոր) բնակչության թիվը 2018 

թվականին հունվարի 1-ի տվյալներով կազմում է 1903 մարդ, մշտական 

բնակչությունը՝ 1894 մարդ, տնտեսությունների թիվը՝ 672: 

 

ՀՈՐՍ 

 

    Հորս բնակավայրը  գտնվում է    մարզկենտրոնի արևմտյան կողմում, 

Սելիմագետի աջ` օժանդակ Հորս գետի ափին, մարզկենտրոնից 24 կմ, 

մայրաքաղաքից 140կմ, ուղիղ գծով համայնքի կենտրոնից 7,  պետական սահմանից 

37 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1660մ:                  

Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  

բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   

ջերմաստիճանը  +35+36:  Հորսում է  գտնվում   13-րդ  դարում  կառուցված   Չեսար  

իշխանի     առանձնատունը, որը  անվանում  են  «Չեսարի  դարպասներ», իսկ  

Վարդենյանց   լեռնանցքում  գտնվող  իջեվանատունը   եղել է  նույն   Չեսարի   

իշխանի    քարավանատունը։   Հորս բնակավայրում է գտնվում  նաև   իշխանական  

գերեզմանատունը:  

     Բնակավայրից 4կմ  վերև  2016թ. <<Բեզուար>>  ՎԲ  ՀԿ  միջոցներով կառուցվել է   

տուրիստական  տուն, որտեղ   տուրիստներ են գալիս  տարբեր  երկրներից: 

       Հորս  բնակավայրն  ունի շատ տեսարժան  վայրեր, Հորսի լիճը  գտնվում է 

բնակավայրից  4կմ  վերև, Բութ մատ կոչվող  լեռնաշղթայի ստորոտում, որից   

անմիջապես հետո  սկսվում  է        Հորսի     անտառը։   Բնակչությունը  զբաղվում է  

անասնապահությամբ,  մեղվապահությամբ և  գյուղատնտեսությամբ:    

        Անասնապահության  հիմնական  ճյուղը   խոշոր  եղջերավոր  



անասնապահությունն է, իսկ  գյուղատնտեսությանը`  խաղող,  ընկույզ,   պտուղ: 

Բնակավայրը էկոտուրիզմի զարգացման համար ունի լայն հնարավորություն:  

Սահմանակից է  Թառաթումբ, Աղավնաձոր, Սալլի, Շատին, Ռինդ, Ելփին 

բնակավայրերին: 

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ 

 

     Թառաթումբ բանակավայրը գտնվում է    մարզկենտրոնի արևմտյան կողմում, 

Սելիմագետի աջ` օժանդակ Թառատուն գետի ափին, մարզկենտրոնից 24 կմ, 

մայրաքաղաքից 140կմ, ուղիղ գծով համայնքի կենտրոնից 7,  պետական սահմանից 

37 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1640մ:                  

Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  

բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   

ջերմաստիճանը  +35+36: Բնակավայրը սահմանակից է Հորս, Սալլի, Քարագլուխ, 

Աղնջաձոր, Ելփին  բնակավայրերին, հյուսիսից սահմանակից է Գեղարքունիքի 

մարզին: 

        Բնակավայրը հիմնադրվել է 1830 թվականին Պարսկահայաստանի Խոյ գավառի 

Ղորուղ գյուղից գաղթած 10 ընտանիքների կողմից:   Բնակավայրը տվել է 

Հայրենական Մեծ պատերազմի և Սոցիալիստական  աշխատանքի մեկական  

հերոսներ: 

        Բնակչությունն զբաղվում է այգեգործությամբ, հիմնականում խնձոր և ընկույզ, 

կարտոֆիլի մշակությամբ, մեղվաբուծությամբ և անասնապահությամբ:          

       Թառաումբում կան X-XII դարի խաչքարեր, սրբավայրեր, մատուռ: Բնակավայրն 

ունի գործող եկեղեցի, որը կառուցվել է 1896 թվականին: Բնակավայրի տարածքում 

կան  նախկին  բնակավայրերի հետքեր:  

 

Քարագլուխ 

    Վայոց Ձորի մարզի Քարագլուխ բնակավայրը գտնվում է Սելիմագետի ձախ, 

Քարագլուխ գետի աջ ափին, Վարդենիսի լեռների հարավային լանջերին, 

մարզկենտրոնից 21 կմ, մայրաքաղաքից 138կմ, ուղիղ գծով համայնքի կենտրոնից 6,  

պետական սահմանից 36 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 

1650մ:                  Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ 

է, օդի դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ 

առավելագույն   ջերմաստիճանը  +35+36: Բնակավայրը սահմանակից է  Սալլի, 

Թառաթումբ, Աղնջաձոր  բնակավայրերին, հյուսիսից սահմանակից է 

Գեղարքունիքի մարզին: 

        2008 թվականին բնակավայրն ուներ 909 բնակիչներ, որոնց նախնիները 1828 

թվականին  գաղթել են Խոյից և Սալմաստից:  

        Ներկա պահին բնակավայրում բնակելի տների քանակը կազմում է 185 միավոր:  

Բնակավայրի կլիմայական պայմանները փոփոխվում են ըստ ռելիեֆի  և դրա 

բնակելի տարածքների համար արտահայտված են հետևյալ տիպերով՝  ցամաքային 



չափավոր ցուրտ ձմեռ և տաք ամառ: Բնակավայրում բնորոշ է ուժեղ քամիներ, 

որոնց հիմնական ուղղությունը հյուսիս-արևմուտքից է:                                                                                                              

          Բնակավայրի տարածքում առկա են երկաթբետոնյա 5 կամուրջներ:                                          

Տարածքում առկա է 1 ջրամբար՝ 3հա մակերեսով  և 1.5մլն. խորանարդ մետր 

տարողությամբ, որի հնարավորությունը չի օգտագործվում, 1 էլեկտրակայան՝ 1մգվ. 

հզորությամբ:   Քարագլուխ  բնակավայրում  առկա են 6-ից 19-րդ դարերի 

խաչքարեր, սրբավայրեր, որից ամենահայտնին <<Թուխ Մանուկ>> մատուռն է: 

Բնակավայրից 3 կմ հարավ գտնվում մեծագույն սրբերից մեկի` Սուրբ Մամասի  

գերեզմանը և նույնանուն վանքի   ավերակները /13-րդ դար/:                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ստորև ներկայացված են բնակչության տարիքային սանդղակը և բնակչության բնական 

աճը 2015-2018թթ 

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Վայոց    Ձորի  մազրի  Եղեգիս համայնքի 

բնակավայրերի տնտեսությունների թիվը 

Series 1 



 
    

    

 

Բնակչության բնական աճը 2015-2017թթ 

 

 

 

Եղեգիս համայնքի գյուղատնտեսական ցուցանիշները 

(աղբյուրը՝ պաշտոնական վիճակագրություն) 

Եղեգիս 

համայնքի 

բնակավայրեր 

Գյուղ 

Հողեր 

/հա 

Վարել 

ահող/ հա 

Այգի Մեղվա 

ընտանիք 

Մանր 

եղջերա
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եղջերավոր 
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7-10 տարեկան 11-14տարեկան 15-17տարեկան 18-22 տարեկան 

23-45տարեկան 46-62տարեկան 63-ից բարձր 
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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԱՃԸ 

2017 

2016 

2015 



Վարդահովիտ 10488 226.9 --- 201 544 321 

Հերմոն 4050.1 137.5 8.2 375 120 66 

Թառաթումբ 1984 40.57 --- 377 40 240 

Գողթանիկ 4759.8 297.4 --- 348 456 214 

Եղեգիս 2925.6 66.6 11.8 154 385 206 

Շատին 3483.6 305.08 6.09 1114 90 848 

Քարագլուխ 2599 305.4 0.6 319 365 351 

Սալլի 1866.4 101.4 9.6 57 987 166 

Հորս 2946.3 273.4 8.8 1279 215 304 

Հորբատեղ 1863.2 50.1 0.17 365 90 258 

Աղնջաձոր 3169 149.7 17.5 503 255 372 

Արտաբույնք 3116 6.8 9.4 589 22 552 

Ընդամենը 43251 1960.85 72,16 5681 2404 3898 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը 

Եղեգիս համայնքի ընդանուր և սեփական եկամուտների  

դինամիկան 2015-2017թթ 

 

 

 

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է  170772.1հազ. դրամ, որից  38932հազ. դրամը 

հանդիսանում է համայնքի սեփական եկամուտները::  

Եղեգիս համայնքի տնտեսության հեռանկարը ռազմավարական և բարելավվող ճյուղերն են, որտեղ 

կուտակված է տնտեսական զարգացման պոտենցիալը: Տուրիզմի և այգեգործության զարգացման շուրջ 

պետք է կառուցվի Եղեգիս համայնքի տնտեսության զարգացման առանցքը: Անասնապահությունը 

նույնպես զարգացող  ճյուղերից է, սակայն կովերի կաթնատվությունը ցածր է հանրապետության միջին 

ցուցանիշից, մթերման գները ևս ցածր են և չեն ապահովում շահույթաբերություն: Նույնը վերաբերվում 

է նաև հացահատիկային կուլտուրաների մշակմանը:  

Վերջին երկու տարվա ընթացքում  համայնքում կատարվող ներդրումների մեծ մասն ուղղվում է դեպի 

այգեգործություն և պտուղների վերամշակման ոլորտներ: Այստեղ կիրառվում են ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ, տնկիների ավելի արտադրողական տեսակներ:  
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Եղեգիս  համայնքը ունի  շատ գեղատեսիլ, հնամյա բնակավայրեր՝ հարակից 

պատմամշակութային հուշարձաններով, որոնք կարող են մեծ հետաքրքրություն առաջացնել 

զբոսաշրջության բնագավառում:  

2.3  Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 

 

1. 2018-2022թթ   Եղեգիս համայնքի բոլոր բնակավայրերում «Ռազմավարական զարգացման 

գործակալություն» ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնել գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղված 

տարբեր ծրագրեր: Նախատեսվում է բոլոր բնակավայրերում իրականացնել անասնապահության 

զարգացմանն ուղղված ծրագրեր՝ անասնախմոցների, փարախների, մակատեղերի, հովվի տնակի 

կառուցում, ինչպես նաև ոռոգման և խմելու ջրագծերի կառուցում  և վերանորոգմում: 

Ծրագիրը հնարավորություն կտա զարգացնել գյուղատնտեսությունը, հիմնել նոր աշխատատեղեր:  

2. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմադրամի  և Եղեգիս համայնքապետարանի կողմից 

նախատեսվում է իրականացնել խոշորացված համայնքի զարգացման ծրագիր,  որը կնպաստի 

համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացմանը:  

Այն իր մեջ ներառում է  

 

 Մեքենատրակտորային պարկի ստեղծում 

 Ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 

 Ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

 Չրերի չորացման արտադրամասի ստեղծում 

 

Ծրագիրը հնարավորություն կտա   բարելավել միջհամայնքային և հանդամասային 

ավտոճանապարհները: 

3. ՀՀ Կառավարության և Եղեգիսի  համայնքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ 

նախատեսվում է իրականացնել համայնքի արտաքին  լուսավորության ծրագիր  Շատին և  Հորս  

բնակավայրերում: 

Կառավարության և համայնքապետարանի կողմից նախատեսվում է համատեղ 

ֆինանսավորմամբ իրականացնել Քարագլուխ և Հերմոն բնակավայրերում ոռոգման ջրագծերի 

անցկացում, որի արդյունքում զարկ կտրվի գյուղատնտեսության, մասնավորապես 

այգեգործության զարգացմանը: 

4. ՎիվաՍել ՄՏՍ-ի օգնությամբ նախատեսվում է Հերմոն բնակավայրում իրականացնել արտաքին 

լուսավորության անցկացում: 

5. Նախատեսվում է սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացնել 

Արտաբույնք և Հորբատեղ բնակավայրերի ասֆալտապատում: 

 

 

2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական 

կանխատեսումներ 

Համայնքի բյուջեի եկամուտները գոյանում են համայնքի բյուջե վճարվող հողի հարկից, 

գույքահարկից, տեղական տուրքերից և ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրվող 

դոտացիաներից: Համայնքի բյուջեի եկամուտների սեփական եկամուտները փոքր մաս են 

կազմում, սակայն դրանք 2018-2022թթ. փաստացի տվյալներով աճել են: 



Ð²Ø²ÚÜøÆ üÆÜ²Üê²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ ºì 

Î²ÜÊ²îºêàôØ 
 

²ÕÛáõë³Ï  2. Ð³Ù³ÛÝùÇ2018-2022ÃÃ. µÛáõç»Ý»ñÇÙáõïù»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨2018-2022ÃÃ. µÛáõç»Ý»ñÇ 

Ùáõïù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ 

    Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 

Ð/Ñ     Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 

 

Øáõïù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ  2018Ã. 

÷³ëï. 

  2019Ã. 

Նախ. 

 2020Ã. 

Կանխ. 

2021Ã. 

 Ï³ÝË. 

 2022Ã. 

 Ï³ÝË. 

 1                   2      3        4       5      6      7 

 ´Úàôæºî²ÚÆÜ Øàôîøºð` 

ÀÜ¸²ØºÜÀ (I+II+III)*    203422.5 203916.5 204250 205000 205900 

 I. ÀÜ¸²ØºÜÀ ºÎ²ØàôîÜºð (1+2+3)* 190616.5 190916.5 191250 191500 191900 

1. Ð²ðÎºð ºì îàôðøºð 25700 26000 26050 26150 26300 

1.1 ¶áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇó 8600 8800 8800 8800 8800 

 ¶áõÛù³Ñ³ñÏ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ 

300 300 300 300 

300 

 

 

 ÐáÕÇ Ñ³ñÏ    8300 8500 8500 8500 8500 

1.2 ¶áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñ ³ÛÉ ·áõÛùÇó 16100 16200 16200 16300 16400 

 ¶áõÛù³Ñ³ñÏ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ 16100 16200 16200 16300 16400 

1.3 ²åñ³ÝùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 

ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñ 1000 1000 1050 1050 1100 

 î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñ 1000 1000 1050 1050 1100 

1.4 ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇó ¨ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó ³ÛÉ 

å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ      

 ä»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñ      

1.5 ²ÛÉ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ      

 ²ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÇó ¨ å³ñï³¹Çñ 

í×³ñÝ»ñÇó Ï³ï³ñíáÕ 

Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ      

 ÐáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·Íáí 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç» í×³ñáõÙÝ»ñÇ 

µÝ³·³í³éáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í 

Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 

Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 

Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇó ·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñ ¨ 

ïáõ·³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³ñÏíáõÙ 

³Û¹ Ñ³ñÏ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ      

2. ä²ÞîàÜ²Î²Ü ¸ð²Ø²ÞÜàðÐÜºð 138416.5 138416.5 138500 138550 138600 

2.1 ÀÝÃ³óÇÏ ³ñï³ùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      

2.2 Î³åÇï³É ³ñï³ùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      

2.3 ÀÝÃ³óÇÏ Ý»ñùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      

 ³) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí 

ïñ³Ù³¹ñíáÕ ¹áï³óÇ³Ý»ñ 138416.5 138416.5 138500 138500 138600 

 µ) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³ÛÉ 

¹áï³óÇ³Ý»ñ      

 ·) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ïñ³Ù³¹ñíáÕ 

Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ 

(ëáõµí»ÝóÇ³Ý»ñ)      

 ¹) ÐÐ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇó 

ÁÝÃ³óÇÏ Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí ëï³óíáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      



2.4 Î³åÇï³É Ý»ñùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      

 ³) ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó Ï³åÇï³É 

Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 

Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ 

(ëáõµí»ÝóÇ³Ý»ñ)      

 µ) ÐÐ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó Ï³åÇï³É 

Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí ëï³óíáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      

3. ²ÚÈ ºÎ²ØàôîÜºð* 26500 26500 26700 26800 27000 

3.1 îáÏáëÝ»ñ      

3.2 Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ      

3.3 ¶áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó 

»Ï³ÙáõïÝ»ñ 16500 16500 16600 16700 16800 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 

í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ 11064 11064 11100 11150 11200 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ 

·ïÝíáÕ å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 

í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ 5436 5436 5500 5550 5600 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ 

·ïÝíáÕ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ 

ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý 

Çñ³íáõÝùÇ ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ 

í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ      

 ²ÛÉ ·áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó 

Ùáõïù»ñ      

3.4 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñ 

³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇó ¨ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó, ³Û¹ 

ÃíáõÙ      

 ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó îÆØ-»ñÇÝ 

å³ïíÇñ³Ïí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý 

µÛáõç»Çó ëï³óíáÕ ÙÇçáóÝ»ñ      

3.5 ì³ñã³Ï³Ý ·³ÝÓáõÙÝ»ñ 1000 1000 1050 1050 1100 

 î»Õ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñ 1000 1000 1050 1050 1100 

 Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ 

ÇÝùÝ³Ï³Ù Ï³éáõóí³Í ß»Ýù»ñÇ, 

ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ í×³ñÝ»ñ      

 úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ 

Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

³é³Ýó ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÇ ·³ÝÓÙ³Ý 

Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù 

Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

ëï³óíáÕ (·³ÝÓíáÕ) í×³ñÝ»ñ      

 Աղբահանության  վճարներ 9000 9000 9050 9050 9100 

3.6 Øáõïù»ñ ïáõÛÅ»ñÇó, ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó      

 ì³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÏÇñ³éáõÙÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ      

 Øáõïù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëï³ÝÓÝ³Í 

å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý 

¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñÇó      

3.7 ÀÝÃ³óÇÏ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý      



¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ 

3.8 Î³åÇï³É áã å³ßïáÝ³Ï³Ý 

¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ      

3.9 ²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ*      

 Ð³Ù³ÛÝùÇ ·áõÛùÇÝ å³ï×³é³Í 

íÝ³ëÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÇó Ùáõïù»ñ      

 ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç å³Ñáõëï³ÛÇÝ 

ýáÝ¹Çó ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» Ï³ï³ñíáÕ 

Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇó Ùáõïù»ñ      

 úñ»Ýùáí ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í` Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç 

Ùáõïù³·ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ 

»Ï³ÙáõïÝ»ñ      

II. àâ üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºðÆ 

Æð²òàôØÆò Øàôîøºð (1+2+3+4)      

1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

 ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ      

 Þ³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ Çñ³óáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

 ²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

2. ä³ß³ñÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ      

3. ´³ñÓñ³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

4. â³ñï³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 

Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ      

 ÐáÕÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ      

 àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ã³ñï³¹ñí³Í 

³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ      

III. Ð²Ø²ÚÜøÆ ´ÚàôæºÆ Ð²ìºÈàôð¸Æ  

ú¶î²¶àðÌØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ 

Î²Ø ä²Î²êàôð¸Æ (¸ºüÆòÆîÆ) 

üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü ²Ô´ÚàôðÜºðÀ 

(²+´) 12806 13000 13000 13500 14000 

². ÜºðøÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºð (1+2)      

1. öàÊ²èàô ØÆæàòÜºð      

1.1 ²ñÅ»ÃÕÃ»ñ      

 -ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

 -ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ      

1.2 ì³ñÏ»ñ      

 -í³ñÏ»ñÇ ëï³óáõÙ      

 -ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ      

1.3 öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ      

 -µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ëï³óáõÙ      

 -ëï³óí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ      

2. üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºð 12806 13000 13000 13500 14000 

2.1 ´³ÅÝ»ïáÙë»ñ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ ³ÛÉ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ      

 -Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³óáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

 -Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 

Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 

å»ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, 

å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 

(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÑáÕ»ñÇ), ³Û¹ ÃíáõÙ`      



³Ý³í³ñï ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý 

ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙÇó 

³é³ç³ó³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

µÛáõç» Ù³ëÑ³ÝáõÙÇó Ùáõïù»ñ 

 -µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ ³ÛÉ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éùµ»ñáõÙ      

2.2 öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ      

 -Ý³ËÏÇÝáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ëï³óíáÕ 

Ù³ñáõÙÝ»ñÇó Ùáõïù»ñ      

 -÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ      

2.3 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ï³ñ»ëÏ½µÇ ³½³ï ÙÝ³óáñ¹Á 12806 13000 13000 13500 14000 

2.4 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ëÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³½³ï ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ïñ³Ù³¹ñáõÙ í³ñã³Ï³Ý Ù³ë      

2.5 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ëÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³½³ï ÙÇçáóÝ»ñÇó 

í³ñã³Ï³Ý Ù³ë ïñ³Ù³¹ñí³Í 

ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ë      

2.6 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç Ñ³ßíáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ      

 áñÇó` Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ 

ãáõÕÕí³Í Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç 

ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³ñ»ëÏ½µÇ ³½³ï 

ÙÝ³óáñ¹Ç ·áõÙ³ñÁ      

´. ²ðî²øÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºð      

1. öàÊ²èàô ØÆæàòÜºð      

1.1 ²ñÅ»ÃÕÃ»ñ      

 -ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó 

Ùáõïù»ñ      

 -ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ      

1.2 ì³ñÏ»ñ      

 -í³ñÏ»ñÇ ëï³óáõÙ      

 -ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ      

1.3 öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ      

 -÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙ      

 -ëï³óí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ      

 

 

 

*) ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹Çó ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» Ñ³ïÏ³óíáÕ ·áõÙ³ñÁ ãÇ ÙïÝáõÙ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստորև ներկայացված է համայնքի սեփական եկամուտների փաստացի տվյալները 2015-

2017թթ.: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

2015-2017թթ 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

  2014-2017թթ 

 

 

 

 

Առաջիկա տարիներին ակնկալվում է պետության կողմից տրամադրվող ֆինանասկան 

համահարթեցման նպատակով տրվող դոտացիաների չափի ավելացում, ինչպես նաև 

նախատեսվում է ավելացնել համայնքի բյուջե մտնող սեփական եկամուտների չափաբաժինը՝ 

ի հաշիվ սեփական եկամուտների կանոնակարգված հավաքագրման: Առաջիկա տարիներին 

նախատեսված համայնքային ծրագրերի իրակացման գործում նախատեսվում է ներգրավել 

պետական և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը: 
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2.5 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 

 

1) գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման գործոնի 

բացակայությունը 

 

   Համայնքի գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման 

զարգացման խոչընդոտները, պատճառները  բազմազան են՝ սկսած  մրցունակ 

ծառայությունների, աշխատանքների,  ապրանքների արտադրությունից մինչև նրանց իրացում: 

Գյուղական բնակավայրերում արտադրված գյուղմթերքները իրացվում են շուկայականից 

անհամեմատ ցածր գներով: Այստեղ գերակշռում են շահութաբերության ցածր մակարդակով 

աչքի ընկնող  գյուղմթերքների արտադրությունը. գյուղացիները դժկամությամբ են 

հրաժարվում ավանդական  մշակություններից անցում կատարել դեպի ավելի մրցունակ 

մշակաբույսերի մշակության  (օրինակ հացահատիկային կուլտուրաների, կաթնամթերքի, 

մսամթերքի արդադրությունից ավելի շահութաբեր՝ այգեգործություն, կամ ասենք ավելի 

պահանջարկ ունեցող և մրցունակ մշակաբույսերի մշակություն): Գյուղատնտեսության 

արդյունաբերականացումը և արտադրություն-վերամշակում-շուկա շղթայի լիարժեք 

գործարկման բացակայությունը  հնարավորություն չի տալիս  այդ ոլորտում ապահովել  

զբաղվողների եկամուտների աճ: Համայնքի գործարար հնարավորությունների 

<<քարոզչության>>  բացակայությունը  չի  նպաստում  օտարերկրյա ընկերությունների կամ 

սփյուռքահայության կողմից համայնքում ներդրումներ անելու գրավչությանը: 

 

2) նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության  

կազմակերպման բացակայությունը 

Համայնքում չկան մանկապարտեզներ, խաղահրապարակներ, որոնք լրջորեն 

խոչընդոտում են համայնքի առաջխաղացմանը: Համայնքի ֆինանսական 

հնարավորությունների դեպքում բնակավայրերին անհրաժեշտ են խաղահրապարակներ 

և մանկապարտեզներ։ 

 

3) ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպման և երիտասարդության 

ներգրավման բացակայությունը, 

Յուրաքանչյուր համայնքի զարգազման խթան է հանդիսանում նաև սպորտը՝ որի 

զարգացման հնարավորությունների պարագայում կներգրավվի մեծ թվով 

երիտասարդների, սակայն համայնքի և ոչ մի բնակավայրում չկան  մարզական 

կառույցներ՝ մարզադաշտ և մարզադպրոց:  

 

4) համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության բացակայությունը 

 

Համայնքում առկա է գործազրկության բարձր մակարդակ: Դիտվում նաև վերջին 3 տարիներին 

արտաքին տրանսֆերտների կտրուկ նվազում: Գործարար ակտիվության մակարդակը ցածր է 



( տնտեսական մրցակցություն, մրցունակ արտադրանք, տնտեսաաշխարհագրական դիրք և 

այն):  Այս հիմնական գործոններով է պայմանավորված բնակչության սոցիալական 

պաշտպանվածության ցածր մակարդակը: 

 

5) համայնքի բնակավայրերի կառուցապատման, բարեկարգման և կանաչապատման, 

համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, կոմունալ տնտեսության 

աշխատանքների ապահովման, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանման և 

գործունեության ապահովման ճիշտ կազմակերպման բացակայությունը. 

  Խոշորացված համայնքի զարգացման համար լուրջ խոչընդոտ է համայնքի բնակավայրերի 

բարեկարգումը, կանաչապատումը, սանիտարական մաքրումը և աղբահանության 

կազմակերպումը:  

  

6) համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման,  

համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանման և շահագործման 

բացակայությունը 

 

Խոշորացված համայնքում իսպառ բացակայում են ներհամայնքային և միջհամայնքային 

ուղևորափոխադրումները, որի հիմնական պատճառն այն է, որ մասնավոր ընկերությունների 

համար նշված ծառայությունների մատուցումը շահութաբեր չէ:  

  Կարևոր խնդիր է նաև ճանապարհների բարեկարգման համար անհրաժեշտ ճանապարհային 

տեխնիկայի ձեռքբերումը, ինչի հնարավորությունը չունի համայնքը՝ կախված բյուջեի սուղ 

միջոցներից: 

7) գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող Եղեգիս  համայնքում գյուղատնտեսության 

զարգացման խթանմանը նպաստող պայմանների բացակայություն , 

Գյուղական բնակավայրերում պետք է օգնություն ցուցաբերել, որպեսզի  անցում 

կատարվի առավել մրցունակ գյուղմթերքների արտադրության: Գյուղմթերքների 

արտադրության մեջ  դեռևս ներդրված չէ միջազգային չափանիշներին բավարարող 

պայմաններ, ինչը հնարավորություն կտա բարելավելու արտադրանքի որակն ու արտաքին 

տեսքը, բարձրացնելով մրցունակությունը:  

 

8) զբոսաշրջային  հեռանկարներ ունեցող բնակավայրերում զբոսաշրջության 

զարգացման ցածր մակարդակը. 

Համայնքն ունի զբոսաշրջության զարգացման հսկայական ներուժ, որում ընդգրկված են՝ 

հարուստ պատմամշակութային հուշարձաններ, նպաստավոր աշխարհագրական դիրք, 

բարենպաստ կլիմա, հյուրատներ, որոնք գտնվում են միջպետական և տուրիստական 

ուղիների խաչմերուկներում: Այս ամենով  հանդերձ բացակայում է  համայնքի և 

տուրիստական գործակալությունների փոխհամագործակցությունը, ինչպես նաև որոշ 

պատմամշակութային հուշարձանների մասին տեղեկատվության լուսաբանման 

բացակայությունը տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներում, այդ թվում էլեկտրոնային 

միջոցներով: 

 

9) համայնքային  հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության 

խթանման բացակայությունը, 



 

Համայնքի հասարական կյանքին  հաշմանդամների ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու 

համար բացակայում է   համայնքի հասարակական կյանքն ապահովող 

կազմակերպությունների և հաշմանդամների համագործակցությունը, ցածր է 

իրազեկվացության մակարդակը, համայնքում  զգացվում է  սոցիալական աշխատանքային 

խմբերի պահանջ: Անհրաժեշտ է ապահովել համայնք-սոցիալական աշխատող-հաշմանդամ  

շղթային կենսունակությունը: 

 

10) համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և 

միջոցառումների կազմակերպման  բացակայություն, 

 

Համայնքն ունի մտավոր մեծ  ներուժ, սակայն   համայնքում առկա է երիտասարդների 

գործազրկության բարձր մակարդակ, որի արդյունքում նրանց մեծ մասը  արտագնա 

աշխատանքի են մեկնում մայրաքաղաք կամ արտերկիր՝ աշխատատեղերի բացակայության 

պատճառով:  

11) բարեգործների ներգրավվածության բացակայությունը 

Համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, 

սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև 

դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է ներգրավել 

բարեգործներ, հիմնադրամներ, ՀԿ-ներ, և նրանց հետ փոխհամագործակցելու 

պայմանների ստեղծել: 

 

2.6 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և 

սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 

 

 

Եղեգիս համայնք 

Ուժեղ Թույլ 

Բնական մրցակցային առավելություններ  

 Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների 

փոքր չափաբաժին 

 Զբաղվածության խնդիր  

 Արտագաղթի բարձր մակարդակ 

 Հեղեղատարների և ջրահեռացման 

համակարգերի վատ վիճակ 

 Համայնքապետարանի շենքի կառուցման 

անհրաժեշտություն 

 Համայնքային ենթակայության  

կառույցների վերանորոգման և գույքի 

թարմացման անհրաժեշտություն 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Աղքատությայն բարձր շեմ 

 Բնակչության ցածր կենսամակարդակ 

 Միջհամայնքային  և ներհամայնքային 

 Զբոսաշրջության զարգացման համար 
նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ 

 Բարձրագույն կրթություն ունեցող 
բնակիչներ 

 Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Մաքուր բնություն 
 Մեղմ, տաք կլիմա 
 Միջպետական մայրուղին 
 Բնական և պատմական բազմաթիվ 

հուշարձաններ 
 Գյուղատնտեսական նշանակության 

մեծաքանակ հողերի առկայություն 
 Ինքնահոս ոռոգում 
 Բազմազան բույսերի և դեղաբույսերի 

առկայություն 
 



 տրանսպորտի բացակայություն 

 Ժամանցի սահմանափակ 

հնարավորություն 

 Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների 

բացակայութուն 

 Մշակութային շինությունների 

բացակայություն և ոչ բարվոք վիճակ: 

 

Մասնագիտական, մարդկային մրցակցային 

առավելություններ 

 
 Տեխնոլոգներ 
 Գործարար ունակություններով մարդկանց 

մեծ տեսակարար կշիռ 
 Մեղվաբուծության բարձրորակ 

մասնագետներ 
 Բարձրագույն կրթություն ունեցող 

մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ 
 Տուրիզմի բարձրորակ մասնագետներ 
 Գյուղատնտեսներ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Մեղվաբուծություն 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 
 Անասնապահություն 
 Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների աճի 

տեմպեր 
 ՏԻՄ ոլորտում միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից 
իրականացվող ծրագրերի շարունակական 
բնույթ և աճ 

 Համագործակցության շրջանակների 
ընդլայնում 
 

 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

մեծ թիվ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 Ուղեղների արտահոսք 

 Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների 

ռեսուրսների բացակայություն 

 Սոցիալ-տնտեսական  ընդհանուր 

իրավիճակի վատթարացում 

 

Բն.  Շատին 

Ուժեղ Թույլ 

 Զբոսաշրջության զարգացման համար 
նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ 

 Բարձրագույն կրթություն ունեցող 
բնակիչներ 

 Բնակավայրում գործող փոքր բիզնեսներ 
 Մաքուր բնություն 
 Տեխնոլոգներ 
 Գործարար ունակություններով մարդկանց 

մեծ տեսակարար կշիռ 
 Բարձրագույն կրթություն ունեցող 

մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ 

 

 

 

 

 

 

 Արտագաղթի բարձր մակարդակ 

 Համայնքային ենթակայության  կառույցների 

վերանորոգման և գույքի թարմացման 

անհրաժեշտություն 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Աղքատության բարձր շեմ 

 Միջհամայնքային  և ներհամայնքային 

տրանսպորտի ոչ բավարար քանակ 

 Ժամանցի  հնարավորության 

բացակայություն 

 Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների 

բացակայութուն  

 Մասնակի գիշերային լուսավորության 

խնդիր 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 

 Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 



 

 Գյուղատնտեսության համար նպաստավոր 
պայմաններ 

 Մեղվաբուծություն 
 Անասնապահություն 
 Այգեգործություն 
 Գյուղատնտեսական հողերի առկայություն 

 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

մեծ թիվ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

Բն.  Եղեգիս 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Զբոսաշրջության զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ 
 Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարբոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 
Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Արտաբույնք 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 

 
 Զբոսաշրջության զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ 
 Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ 

 

 

 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 

 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս  

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 

 Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 

 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ  
 Մեղվաբուծություն 
 Անասնապահություն 

 

 
 Գործազրկության բարձր մակարդակ 
 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 
 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն. Հորբատեղ 



Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Պտղատու մեծաքանակ այգիներ 

 
 

 

 

 
 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Երթուղային տրանսպորտի բացակայություն 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարբոք վիճակ 
 Աշխատատեղերի բացակայություն 

Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ  
 Մեղվաբուծություն 
 Անասնապահություն 

 

 
 Գործազրկության բարձր մակարդակ 
 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 
 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Հերմոն 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Զարգացած այգեգործություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Հյուրատներ 
 Զբոսաշրջության զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ 
 Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ 

 

 

 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 

 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 
 Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ  
 Մեղվաբուծություն 
 Անասնապահություն 

 

 
 Գործազրկության բարձր մակարդակ 
 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 
 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Գողթանիկ 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 

 
 

 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 

 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 



ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 
 Անասնապահություն 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Վարդահովիտ 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Մեղվաբուծության բարձրորակ 

մասնագետներ 
 

 

 

 Երթուղային տրանսպորտի ի սպառ 

բացակայություն 

 Զբաղվածության խնդիր 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 

Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 
 Անասնապահություն 
 Մեղվաբուծություն 

 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Սալլի 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 

 

 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 

 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 

Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 

 Համայնային ենթակայության  գույքի 

թարմացման անհրաժեշտություն 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 



Բն.  Հորս 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 

 

 

 Համայնային ենթակայության    գույքի 

թարմացման անհրաժեշտություն 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 

 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 

 Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Թառաթումբ 

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի 

առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 

 

 

 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 
 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 
 Աշխատատեղերի բացակայություն 
 Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 

 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

Բն.  Քարագլուխ  

Ուժեղ Թույլ 



 
 Գյուղ նշանակության հողերի 

առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Մեղվաբուծության բարձրորակ 

մասնագետներ 
 

 

 
 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 
Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 
 

 ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

.  

Ուժեղ Թույլ 

 
 Գյուղ նշանակության հողերի 

առկայություն 
 Ջրային ռեսուրսների առկայություն 
 Մեղվաբուծության բարձրորակ 

մասնագետներ 
 Կաթնամթերքի մշակման 

արտադրամաս 
 

 

 

 Գիշերային լուսավորության 

բացակայություն 
 Գյուղատնտեսական ժամանակակից 

տեխնիկայի պակաս 

 Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ 

բարվոք վիճակ 

 Աշխատատեղերի բացակայություն 
 Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն 

 

 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ 

 
 Այգեգործության համար նպաստավոր 

պայմաններ 

 Գործազրկության բարձր մակարդակ 

 Ներդրումների անբավարար մակարդակ 

 Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս 

 

 

 

 

 

 

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական 

 



Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է բարեփոխումներ անցկացնելու 

ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել ինչպես համայնքի բնակչության սոցիալ-

տնտեսական, այնպես էլ մշակութային և հանգստի պայմանները: Համայնքը դարձնել 

տարածաշրջանային զբոսաշրջության կենտրոն՝ մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ տեսքով: 

Համայնքի տեսլականն է ունենալ զարգացած զբոսաշրջությամբ, գյուղատնտեսությամբ, փոքր 

բիզնեսներով համայնք, որտեղ բնակիչները կունենան զբաղավածություն, երիտասարդները 

կվերադառնան և կմնան համայնքում: Դրան է ուղղված համայնքի կողմից կազմված 

առաջնահերթ ծրագրերի, նպատակների ձևակերպումը ըստ առաջնահերթ բնագավառների, 

որը ներկայացված  է հաջորդ բաժնում: 

 

3.2 Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում 

և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում 

 

Ստորև ներկայացվում է համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում 

և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում՝ ըստ առանձին բնագավառների. 

ԾՐԱԳԻՐ 1 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ՆՈՐ  ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ  ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

Համայնքում կարևոր նշանակություն ունի նոր աշխատատեղերի ստեղծումը:   

Նախատեսվում է   Սալլի, Քարագլուխ, Շատին, Հորբատեղ, Արտաբույնք բնակավայրերում 

հիմնել  չորանոցային և սառնարանային տնտեսություններ՝ մոտ 25-30 նոր աշխատատեղերով, 

որը կնպաստի  բնակավայրերի  տնտեսական զարգացմանը և արտագաղթի նվազեցմանը: 

Ծրագրի իրականացման ֆինանսական միջոցները կազմում են մոտ 75 մլն ՀՀ դրամ: Տարվում 

են աշխատանքներ վերոնշյալ ծրագիրը կյանքի կոչելու ուղղությամբ: Ծրագիրը նախատեսվում 

է իրականացնել 2018-2022 թվականների ընթացքում: 

 

ԾՐԱԳԻՐ 2 

ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

 ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Համայնքի համար կարևորագույն խնդիր է ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպումը, հատկապես բնակավայրերի կապը համայնքի կենտրոնի հետ: 



Ուղևորափոխադրումների բացակայությունը համայնքի տարածքում լուրջ խոչընդոտ է 

հանդիսանում թէ´ բնակիչների տեղաշարժի և թէ´ ազգաբնակչության տնտեսական 

զարգացման համար: Բնակիչները տեղաշարժվելու համար օգտագործում են անհամեմատ 

թանկ տրանսպորտային միջոցներ, որի հնարավորությունը ոչ բոլորն ունեն: Ծրագիրը 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել ուղևորատար երկու միկրոավտոբուսներ, 

որը  հնարավոր է Հայաստանի Սոցիալական Ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսական 

աջակցությամբ: Ծրագիրը իրականացնելու համար նախատեսվում է շուրջ 25 մլն ՀՀ դրամ, որը  

կյանքի է կոչվելու 2018-2019 թվականներին: 

ԾՐԱԳԻՐ 3 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

   Համայնքի համար կարևոր է փողոցային լուսավորությունը: ՄԱԿ –ի զարգացման ծրագրի 

գրասենյակի, Վիվասել ՄՏՍ-ի և Եղեգիսի  համայնքապետարանի կողմից 2018-2022 

թվականներին նախատեսվում է իրականացնել  Շատին, Սալլի, Հորս, Արտաբույնք, 

Գողթանիկ, Եղեգիս, Հերմոն, Աղնջաձոր, Թառաթումբ բնակավայրերի գիշերային 

լուսավորություն: 2016-2017թթ. Շատին և Հորս բնակավայրում կատարվել են գիշերային 

լուսավորության աշխատանքներ, սակայն  ամբողջությամբ չեն ավարտվել, որը նախատեսվել է 

ՀՀ կառավարության և Եղեգիսի համայնքապետարանի միջոցներով ավարտին հասցնել 2018թ.: 

Նշված ծրագրի նախատեսված բյուջեն կազմում է 12 մլն  ՀՀ դրամ: 

Համայնքում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը իրականացնելու 

համար անհրաժեշտ է 100 մլն ՀՀ դրամ, որը հնարավոր է իրականացնել համաներդրմամբ:  

ԾՐԱԳԻՐ 4 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Եղեգիս համայնքում այժմ իրականացվում են աղբահանման աշխատանքներ, մասնավորապես 

շաբաթը մեկ անգամ կազմակերպվում է կենցաղային աղբի տեղափոխում: Համայնքի 

խոշորացումից հետո Եղեգիս համայնքում ընդգրված մի շարք բնակավայրերում 

աղբահանություն երբևէ չի իրականացվել:  Աղբը անխնա թափվում է բնակավայրերին մոտիկ 

ձորակներում՝ տարերայնորեն, ճանապարհներից ոչ հեռու տարածքներում, որը իրական 

աղետ է շրջակա միջավայրի, հարակից պտղատու այգիների և ընտանի կենդանիների համար: 

Հետևաբար անհրաժեշտ է համայնքում իրականացնել շաբաթական 2-3 աղբահանում, 

տեղափոխել առաջացած ամբողջ աղբը, ավելացնել համայնքում առկա աղբամանների թիվը:  

  Աղբահանությունը համայնքում կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ է ձեռք բերել 

համապատասխան տրանսպորտային միջոցներ, տեխնիկա, միջավայրը մաքրել աղբի 



հետքերից, տեղադրել նոր աղբամաններ, որը կատարվելու է համայնքի բյուջեի, 

աղբահանության ծառայության մատուցման համար բնակչության և տնտեսվարող 

սուբյեկտների կողմից գանձված ֆինանսական միջոցների հաշվին: 

 

ԾՐԱԳԻՐ 5 

ԵՂԵԳԻՍ   ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Եղեգիս համայնքը գտնվում է զբոսաշրջության զարգացման գործընթացում: Զբոսաշրջության 

զարգացման ներուժ են հանդիսանում համայնքի հարուստ պատմամշակութային 

հուշարձանները, կոթողները և եկեղեցիները /Շատիվանքը՝ իր եզակի կառուցվածքով, 

Սմբատաբերդ ամրոցը, Սելիմի քարավանատունը, Զորաց եկեղեցին, տարածաշրջանում միակ 

հրեական գերեզմանատունը, բազմաթիվ այլ կոթողներ, խաչքարեր, սրբավայրեր, որոնք դեռևս 

ամբողջությամբ չեն ուսումնասիրվել և իրենց պատմամշակութային գնահատական չեն 

ստացել, ինչպես նաև համայնքի յուրահատուկ աշխարհագրական դիրքը՝ իր ուրույն 

բնապատկերներով/: 

    Տարեցտարի ավելանում է համայնքում այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, սակայն 

հանրապետության  տուրիզմի շուկայում չափազանց համեստ տեղ է  գրավում և նշված բացը 

հնարավոր է լրացնել էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի զարգացմամբ: Հարկավոր է համայնքի 

տուրիզմի զարգացման առկա հնարավորությունները գովազդել և ներկայացնել տուրիստական 

գործակալություններին: Եղեգիս  համայնքի հարուստ  ռեսուրսները նպաստում են 

զբոսաշրջության վերը նշված ձևերի զարգացմանը, ինչպես նաև համայնքի տարածքում են 

գտնվում ժամանակակից ռեստորանահյուրանոցային համալիր, 4-5 հյուրատներ: 

     Նկատի ունենալով, որ տուրիզմի զարգացումը համայնքի առաջընթացը ապահովվող,  

սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-մշակութային իրավիճակի բարելավման համար առաջնային 

ճյուղ է՝ նախատեսվում է առաջիկա 5 տարիներին՝ 2018-2022թթ.ընթացքում զարգացնել 

տուրիզմը, իրազեկելով տուրիստական գործակալություններին համայքնի 

պատմամշակութային հուշարձանների և կոթողների մասին, տուրիզմի համար նշանակություն 

ունեցող արժեքները հանրայնացնել, զարգացնել ագրոտուրիզմը՝ զբոսաշրջային սեզոնին 

կազմակերպել այցեր ոչ միայն պատմամշակութային վայրեր, այլև տուրիստների անմիջական 

մասնակից դարձնել բերքահավաքի, գինու և այլ գյուղատնտեսական արտադրանքների 

պատրաստման գործընթացներին: Նախատեսվում է նաև այդ տարիների ընթացքում  

ավելացնել հյուրատների քանակը, հասցնելով մինչև 15-ի:  

Ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում է ձեռք բերել անհատ 

ներդրողներից, պետական և  համայնքային բյուջեների  հատկացումներից: 



ԾՐԱԳԻՐ 6 

 

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ   ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ  

ԵՎ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ,ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 

Եղեգիս համայնքում 4-15 տարեկան բնակչության թիվը կազմում է թվով 884 երեխաներ : 

Գյուղական բնակավայրերում բացակայում են մանկական ժամանցի վայրերը, հանգստի 

գոտիները, զբոսայգիները, այս ամենը դժվարություններ է ստեղծում մատաղ սերնդի 

դաստիարակության համար: Հետևաբար օրակարգային խնդիր է համայնքում մանկական 

խաղահրապարակների ստեծղումը, ինչը կունենա մի քանի դրական արդյունքներ՝ 

 Այն կդառնա հավաքատեղի համայնքի երիտասարդ մայրերի  և երեխաների համար 

 Կտեղադրվեն խաղային գործիքներ, վարժասարքեր, ճոճանակներ 

 Կկազմակերպվեն ժամանցային խաղեր 

Ծրագիրը նախատեսվում է կյանքի կոչել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների 

աջակցությամբ, որի դեպքում համայնքը կհատկացնի համայնքային նշանակության 

հողատարածք, խաղահրապարակներ  կառուցելու համար: 

Նախատեսվում է Շատին և Արտաբույնք բնակավայրերում կառուցել մանկապարտեզ, որի 

համար անհրաժեշտ դրամական միջոցները կազմում են 160 մլն դրամ: Անհրաժեշտ 

դրամական միջոցները ակնկալվում է  ՀՀ պետական և Եղեգիսի համայնքապետարանի 

բյուջեներից,   ինչպես նաև  մի շարք կազմակերպությունների համաֆինանսավորմամբ: 

ԾՐԱԳԻՐ 7 

ՀԱՄԱՅՔԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ 

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման  կարևորագույն խնդիր է գազաֆիկացումը: 

Բնական գազի բացակայությունը համայնքի տարածքում լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում 

բնակչության բարեկեցիկ կյանքի  ապահովման համար: Բնակիչները օգտագործում են 

անհամեմատ թանկ հեղուկ գազ և էլեկտրական հոսանք, ինչպես նաև հատում են կանաչ 

տարածքները: 

Նշված խնդիրները լուծելու համար կենսական անհրաժեշտություն է դարձել Եղեգիս 

համայնքում ընդգրկված 12 բնակավայրերի գազաֆիկացումը, որի իրականացման դեպքում 

լուծվելու է սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-կենցաղային և բնապահպանական խնդիրները, 



խթան է հանդիսանալու ներդրողների ակտիվացմանը և արտադրության զարգացմանը: 

Ծրագիրը  նախատեսվում է  իրականացնել 2018-2022թթ. ընթացքում անհատ ներդրողների և 

պետական բյուջեի միջոցներով: 

ԾՐԱԳԻՐ 8 

ՀԱՄԱՅՔՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԻՄՆՈՒՄ 

Համանքում բացակայում են այնպիսի  ժամանցի վայրեր ինչպիսիք են ինտելեկտուալ 

ակումբները, սպորտային  խաղասրահները, կինոսրահները,  իսկ մշակույթի տները գտնվում 

են ոչ բարվոք վիճակում, ինչը խոչընդոտում է մշակութային  միջոցառումների 

կազմակերպմանը: Անհրաժեշտ է համայնքում երիտասարդական կենտրոնի հիմնումը, որում 

ընդգրկված երիտասարդները համապատասխան ծրագրերով կհիմնեն ժամանցային այնպիսի 

վայրեր, որոնք կզարգացնեն երիտասարդների մտավոր ունակությունները, ֆիզիկական  

ակտիվությունը և կկազմակերպվեն բազմաթիվ  միջոցառումներ,  որը կխթանի 

երիտասարդական կյանքի աշխուժացմանը համայնքում: Առաջիկա 5 տարիներին  

նախատեսվում է  համայնքում հիմնել երիտասարդական կենտրոն, որում կընդգրկվեն 

համայնքի երիտասարդները: Բազմաթիվ երիտասարդական ծրագրերի, ինչպես նաև 

պետական և համայնքի բյուջեների միջոցներով  իրականացնել մշակութային տների 

վերանորոգում Քարագլուխ, Շատին , Թառաթումբ և Գողթանիկ բնակավայրերում:   

ԾՐԱԳԻՐ 9 

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ 

Եղեգիս համայնքում բարեկարգ ճանապարհների տեսակարար կշիռը ճանապարհային 

ընդհանուր ֆոնդում շատ փոքր է: Նախատեսվում է 2018-2022թ.թ. ընթացքում ասֆալտապատ 

ճանապարհների տեսակարար կշիռը հասցնել 50%-ի: 2018թ-ին նախատեսվում է Արտաբույնք 

և Հորբատեղ բնակավայրերում կատարել ասֆալտապատման աշխատանքներ, որը 

ֆինանսական բյուջեն  կազմում է 700 միլիոն  ՀՀ դրամ: 

ԾՐԱԳԻՐ 10 

ԽՄԵԼՈՒ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 

Եղեգիս համայնքում կա խմելու ջրի և ոռոգման ցանցի  խողովակաշարերի հիմնովին 

վերանորոգման անհրաժեշտություն, որի  իրականացման արդյունքում կկանխվի  խմելու ջրի 

կորուստը, իսկ  հսկայական քանակությամբ բերրի հողեր կվոռոգվեն: Նախատեսվում է 2018-



2022թթ-ին իրականացնել  խմելու և ոռոգման ջրի խողովակաշարի վերանորոգման և 

կառուցման աշխատանքներ իրականացնել Եղեգիս համայնքի բոլոր բնակավայրերում: 2018թ 

նախատեսվում է ՀՀ կառավարության, Եղեգիսի համայնքապետարանի և մի շարք միջազգային 

կազմակերպությունների օժանդակությամբ Քարագլուխ և Հերմոն բնակավայրերում 

իրականացնել ոռոգման խողովակաշարի կառուցում, որը կարժենա 35 միլիոն ՀՀ դրամ, 2019թ-

ին Վարդահովիտ բնակավայրում՝ կառուցել ոռոգման խողովակաշար 45 միլիոն ՀՀ դրամ 

ընդհանուր արժողոթյամբ:  

4.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

1․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի , շինությունների և հողերի 

գույքացուցակ  

Հ/հ Գույքի անվանումը 
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1 Վարչական շենք Թառաթումբ 

2փողոց շենք6 

200քմ լավ համայնքային 2011թ. 

2 Մշակույթի տուն Թառաթումբ 

2փողոց շենք6 

170քմ բավարար համայնքային 2011թ. 

3 Վարելահող  Թառաթումբ 48հա Լավ համայնքային   

4 Վարելահող Թառաթումբ 13հա Լավ սեփականաշնորհված   

5 Խոտհարք  Թառաթումբ 16հա Լավ համայնքային   

6 Խոտհարք Թառաթումբ 48հա Լավ սեփականաշնորհված   

7 Արոտավայր Թառաթումբ 356հա Լավ համայնքային   

8 Այլ հողատեսքեր Թառաթումբ 576հա Լավ համայնքային   

9 Բնակավայրի 

հողեր 

Թառաթումբ 61հա Լավ սեփականաշնորհված   

10 Այլ բնույթի հողեր Թառաթումբ 5.3հա Լավ համայնքային   

11 վարչական շենք Աղնջաձոր 

1փող1/1 

316քմ վատ համայնքային 1969թ 

12 վագոն տնակ Աղնջաձոր 

1փող1/1 

33,3քմ վատ համայնքային 1998թ 

13 մշակույթի տուն Աղնջաձոր 

3փող1/1 

192,8քմ լավ համայնքային 1985 

14 բնակելի տւն 7փող 1փկղ տ 9 133քմ բավարար համայնքային 1988թ 

15 վարելահող Աղնջաձոր 35,83հա լավ համայնքային   

16 վարելահող Աղնջաձոր 113,92հ

ա 

լավ սեփականաշնորհված   

17 բազմամյա 

տնկարկ 

Աղնջաձոր 17,52հա լավ սեփականաշնորհված   

18 խոտհարք Աղնջաձոր 17,86հա լավ համայնքային   

19 խոտհարք Աղնջաձոր 158,04հ

ա 

լավ սեփականաշնորհված   



20 արոտավայր Աղնջաձոր 2,20հա լավ սեփականաշնորհված   

21 արոտավայր Աղնջաձոր 1376,55

հա 
լավ համայնքային   

22 այլ հողատեսքեր Աղնջաձոր 1171,54

հա 
լավ համայնքային   

23 այլ հողատեսքեր Աղնջաձոր 8,60հա լավ սեփականաշնորհված   

24 բնակավայրի 

հողեր 

Աղնջաձոր 42,89հա լավ սեփականաշնորհված   

25 արդյունաբերակա

ն հողեր 

Աղնջաձոր 1,43հա լավ համայնքային   

26 հատուկ պահ. 

տարացքներ 

Աղնջաձոր 1,03հա լավ համայնքային   

27 հատուկ պահ. 

տարացքներ 

Աղնջաձոր 14,01հա լավ պետական   

28 Վարչական շենք Հերմոն Սիրանեսի 

փ 31 

82,5քմ բավարար համայնքային 1972թ 

29 ԳԱԶ-66 տր միջոց 2 

նստատ

եղ 

վատ համայնքային 1970թ 

30 վարելահող Հերմոն 94,72հա լավ համայնքային   

31 վարելահող Հերմոն 42,79հա լավ սեփականաշնորհված   

32 բազմամյա 

տնկարկ 

Հերմոն 8,20հա լավ սեփականաշնորհված   

33 խոտհարք Հերմոն 200,6հա լավ համայնքային   

34 խոտհարք Հերմոն 25,75հա լավ սեփականաշնորհված   

35 արոտավայր Հերմոն 13,76հա լավ սեփականաշնորհված   

36 արոտավայր Հերմոն 3082,38

հա 
լավ համայնքային   

37 Այլ հողատեսքեր Հերմոն 2,02հա լավ սեփականաշնորհված   

38 Այլ հողատեսքեր Հերմոն 579,8հա լավ համայնքային   

39 բնակավայրի 

հողեր 

Հերմոն 25,81հա լավ սեփականաշնորհված   

40 բնակավայրի 

հողեր 

Հերմոն 3,71հա լավ համայնքային   

41 այլ բնույթի հողեր Հերմոն 22,79հա լավ համայնքային   

42 Վարչական շենք Վարդահովիտ, 

փողոց 2, թիվ 5 

96 բավարար համայնքային 1954թ 

43 Վարչական շենք 

/դպրոց/ 

Վարդահովիտ, 

փողոց 7, թիվ 4 

400 բավարար համայնքային 1974թ 

44 Խանութի շենք Վարդահովիտ, 

փողոց 2, թիվ 4 

240 անբավար

ար 

համայնքային 1971թ 

45 Մշակույթի տուն Վարդահովիտ, 

փողոց 8, թիվ 11/1 

300 լավ համայնքային 1974թ 

46 S A M E -603 

/Հնդկական/ 
Տրակտոր   բավարար համայնքային   

47 Վարելահող Վարդահովիտ 66 հա բավարար համայնքային   

48 Վարելահող Վարդահովիտ 160 հա լավ սեփականաշնորհված   

49 Խոտհարք Վարդահովիտ 257,4 

հա 
լավ համայնքային   

50 Խոտհարք Վարդահովիտ 12 հա լավ սեփականաշնորհված   

51 Արոտավայր Վարդահովիտ 135 հա բավարար սեփականաշնորհված   

52 Արոտավայր Վարդահովիտ 2098,48 բավարար համայնքային   



53 Բնակավայրի 

հողեր 

Վարդահովիտ 39,5 հա լավ համայնքային   

54 այլ նշանակության 

հողեր 

Վարդահովիտ 3,03հա լավ համայնքային   

55 այլ հողեր Վարդահովիտ 24,24 

հա 
լավ համայնքային   

56 Հատուկ 

պահպանվող 

տարածքների 

Վարդահովիտ 0,5 հա լավ համայնքային   

57 Այլ հողատեսքեր Վարդահովիտ 716 հա լավ համայնքային   

58 Վարչական շենք Եղեգիս,3փ.շենք.1 165 քմ    

բավարար 
համայնքաին 1980թ 

59 Մշակույթի տուն Եղեգիս,3.փշենք.1 180քմ    

բավարար 
համայնքաին 1980թ 

60 Մանկապարտեզ Եղեգիս կենտ.2 66քմ    

բավարար 
դպրոցին   

61 Վազ 2121 Տր.միջոց 4.նստա

տեղ 

    վատ համայնքաին 1985թ 

62 վարելահող Եղեգիս 68 հա     լավ սեփականաշնորհված   

63 Այգի Եղեգիս 11հա     լավ սեփականաշնորհված   

64 խոտհարք Եղեգիս 80հա    լավ սեփականաշնորհված   

65 Արոտավայր Եղեգիս 936հա     լավ համայնքային   

66 Այլ բնույթի հողեր Եղեգիս 20.3հա     լավ համայնքային   

67 Վարելահող Եղեգիս 0.6հա      լավ սեփականաշնորհված   

68 Վարչական շենք Քարագլուխ 150ք/մ վատ համայնքային 1980թ 

 69 Փող.7 շենք 6 

70 Մշակույթի տուն Քարագլուխ 364ք/մ վատ համայնքային 1953թ 

  Փող.3 շենք 6 

71 Վարելահող Քարագլուխ 306հա վատ սեփականաշնորված   

72 Խոտհարք Քարագլուխ 55հա լավ համայնքային   

73 Արոտավայր Քարագլուխ 401հա լավ համայնքային   

74 Այլ 

հողատարածքներ 

Քարագլուխ 1353հա լավ համայնքային   

75 Բնակավայրի 

հողեր 

Քարագլուխ 117,7հա լավ համայնքային   

76 Վարչական շենք Գ Հորս 2փ    թիվ 4 574 բավարար համայնքային 1973թ 

77 վարելահող Հորս 144,38 լավ սեփականաշնորհված   

78 վարելահող Հորս 129,59 լավ համայնքային   

79 խոտհարք Հորս 190,31 լավ սեփականաշնորհված   

80 խոտհարք Հորս 46,0 լավ համայնքային   

81 արոտավայր Հորս 604,65 լավ համայնքային   

82 պտուղ Հորս 9,14 լավ Սեփական   

    

83 Վարչականշենք Արտաբույնք 11 փ. 

1փկղ.2 շենք 

182 քմ լավ համայնքային 1984թ 

84 Մշակույթիտուն Արտաբույնք 1փ. 4 

շենք 

680 քմ լավ համայնքային 1962թ 

85 Վարելահող  Արտաբույնք 1,40հա Լավ համայնքային   

86 Վարելահող Արտաբույնք 5,47հա Լավ սեփականաշնորված   

87 Խոտհարք  Արտաբույնք 23,3հա Լավ համայնքային   

88 Խոտհարք Արտաբույնք 173,95հ Լավ սեփականաշնորված   



ա 

89 Արոտավայր Արտաբույնք 1135,16

հա 
Լավ համայնքային   

90 Այլ հողատեսքեր Արտաբույնք 977,22հ

ա 

Լավ համայնքային   

91 Բնակավայրի 

հողեր 

Արտաբույնք 82,79հա Լավ սեփականաշնորհված   

92 Այլ բնույթի հողեր Արտաբույնք 218,27հ

ա 

Լավ համայնքային   

93 Բնակավայրի 

հողեր 

Արտաբույնք 34,98 լավ համայնքային   

94 Վարչական  շենք Սալլի 

փողոց1,փակուղի

1 ,թիվ4 

140քմ բավարար համայնքային   

95 վարելահող Սալլի 60,99հա լավ համայնքային   

96 վարելահող Սալլի 43,80հա լավ սեփականաշնորհված   

97 Բազմանյա 

տնկարկներ 

Սալլի 9,56հա լավ սեփականաշնորհված   

98 խոտհարք Սալլի 59,36հա լավ սեփականաշնորհված   

99 խոտհարք Սալլի 12,60 լավ համայնքային   

100 արոտավայր Սալլի 1,40հա լավ սեփականաշնորհված   

101 Արոտավայր Սալլի 601,9հա լավ համայնքային   

102 արոտավայր Սալլի 198,00հ

ա 

լավ պետական   

103 Այլ հողատեսք Սալլի 846,58հ

ա 

լավ համայնքային   

104 Այլ հողատեսք Սալլի 34,46հա լավ պետական   

105 Բնակավայրի 

հողեր 

Սալլի 30,41հա լավ սեփականաշնորհված   

106 Այլ բնույթի հողեր Սալլի 18,81հա լավ համայնքային   

107 Վարչական շենք Կենտրոնական 16 140քմ բավարար համայնքային 1979 

108 Մշակույթի տուն Կենտրոնական 16 140քմ բավարար համայնքային 1979 

109 Վարելահող  Հորբատեղ 8հա լավ համայնքային   

110 Վարելահող Հորբատեղ 41հա լավ սեփականաշնորհված   

111 Բազմամյա 

տնկարկներ 

Հորբատեղ 1հա լավ սեփականաշնորհված   

112 Խոտհարք Հորբատեղ 12հա լավ համանքային   

113 Խոտհարք Հորբատեղ 36հա լավ սեփականաշնորհված   

114 Արոտավայր Հորբատեղ 610հա լավ համայնքային   

115 Այլ հողատեսքեր Հորբատեղ 161հա լավ համայնքային   

116 Բնակավայրի 

հողեր 

Հորբատեղ 36հա լավ սեփականաշնորհված   

117 Բնակավայրի 

հողեր 

Հորբատեղ 13․1հա լավ համայնքային   

118 Վարչական շենք Փողոց 1 շենք 1 120մք վատ համայնքային 1965թ 

119 Մշակույթի տուն Փողոց 1 շենք1 120մք վատ համայնքային 1965թ 

120 Վարելահող  Շատին 305.08հ

ա 

լավ սեփականաշնորհված  

 121 Բազմամյա 

տնկարկներ 

Շատին 1.94հա լավ սեփականաշնորհված  

 122 Խոտհարք Շատին        - լավ համանքային  



 123 Արոտավայր Շատին 293.88հ

ա 

լավ համայնքային  

 124 Այլ հողատեսքեր Շատին 2596.6հ

ա 

լավ համայնքային  

 125 Բնակավայրի 

հողեր 

Շատին 52.0հա լավ սեփականաշնորհված  

 126 Այլ բնույթի հողեր Շատին 4.15հա լավ համայնքային  

 127 
Վարչականշենք 

Գողթանիկ 4-րդ փ 

շենք 2 
299.6 քմ լավ համայնքային 1970թ. 

 128 
Մշակույթիտուն 

Գողթանիկ 4-րդ փ 

շենք 2 

903.78 ք

մ 
բավարար համայնքային 1970թ. 

 129 Մանկապարտեզիշ

ենք 

Գողթանիկ 4-րդ փ 

շենք 2 
  լավ համայնքային 1970թ. 

 130 
Վարելահող Գողթանիկ 

297.39 հ

ա 
լավ համայնքային   

 131 
Վարելահող 

Գողթանիկ 166.60 հ

ա 
լավ սեփականաշնորհված   

 132 
Խոտհարք 

Գողթանիկ 240.59 հ

ա 
լավ համայնքային   

 133 Արոտավայր Գողթանիկ 5.01հա լավ սեփականաշնորհված   

 134 
Արոտավայր 

Գողթանիկ 419.32 հ

ա 
լավ համայնքային   

 135 
Այլ հողատեսքեր 

Գողթանիկ 1324.67

հա 
լավ համայնքային   

 136 Բնակավայրի 

հողեր 

Գողթանիկ 37.75 հ

ա 
լավ սեփականաշնորհված   

 137 Այլ բնույթի հողեր Գողթանիկ 6.84 հա լավ համայնքային   

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

5.ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Եղեգիս  2019թ. 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

I. Հիմնական հասկացություններ 

II. Հապավումներ 

III. Համայնքի բնութագիր 

IV. Համայնքի աղետների ռիսկի կառավարման համակարգ 

V. Համայնքի աղետների ռիսկի նվազեցում 
1.1. Համայնքի ընդհանուր վտանգների, խոցելիության նկարագրություն, դրանց բացասական 

հետևանքները և հնարավոր լուծումները  

1.2. Համայնքի կարողությունների նկարագրություն 

VI. ԱԻ գործողությունների կազմակերպում 

2.1. Ազդարարման և բնակչության իրազեկման կազմակերպում 

2.2. Իրավիճակի գնահատման կազմակերպում և իրականացում 

2.3. Տարահանման  կազմակերպում 

2.4. Բնակչության պատսպարման կազմակերպում 

2.5. Փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 

կազմակերպում 

2.6. Հրդեհաշիջման կազմակերպում 

2.7. Հասարակական կարգի պահպանում 

2.8. Տրանսպորտային ապահովում 

2.9. Կապի և տեղեկատվության փոխանակման ապահովում 

2.10. Նյութատեխնիկական ապահովում 

2.11. Առաջին օգնության ապահովում 

2.12. Կենսաապահովման կազմակերպում 

2.13. Կոմունալ-էներգետիկ անվտանգության ապահովում 

2.14. Ինժեներական միջոցառումների ապահովում 

2.15. Դիակների ճանաչման և հուղարկավորման կազմակերպում և հաշվառում 

2.16. Անհայտ կորածների և ընտանիքի անդամների միավորման, կորած/միայնակ մնացած 

երեխաների ու ծերերի անվտանգության կազմակերպում 

2.17. Հրատապ միջոցառումներ ուսումնական հաստատություններում. 

2.18. Հրատապ միջոցառումներ` ուղղված կացարանների ապահովմանը և կենցաղի 

կազմակերպմանը 

2.19. Փոխգործողությունների կազմակերպումը 

2.20. Փրկարարական և մարդասիրական (նյութական) օգնություն ստանալու նպատակով 

արտակարգ իրավիճակների հանրապետական կամ մարզային հանձնաժողով դիմելու հայտի 

ներկայացում։ 

VII. Համայնքի Վերականգնման/վերակառուցման կազմակերպում 

VIII. ԱՌԿ պլանի հավելվածներ 

 

I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

1. Եղեգիս համայնքի ԱՌԿ պլանում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝ 
1) Արտակարգ իրավիճակ` որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի, վտանգավոր 

բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) աղետի, 



համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), բույսերի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդության (էպիֆիտոտիա), զենքի տեսակների կիրառման 

հետևանքով ստեղծված իրավիճակ, որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի, 

մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրին` զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և 

մարդկանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման: 

2) Արտակարգ իրավիճակների կանխում` արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող գործոնների 

կանխորոշում և վերացում: 

3) Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր հետևանքների նվազեցում` նախօրոք իրականացվող 

միջոցառումների համալիր` արտակարգ իրավիճակների ազդեցության հնարավոր մեղմացման համար: 

5) Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացում` արտակարգ իրավիճակներում 

փրկարարական և անհետաձգելի վերականգնողական աշխատանքների կատարում` մարդկանց 

կյանքի ու գործունեության բնականոն պայմաններ ապահովելու համար: 

6) Աղետ` բնակչության, նյութական, տնտեսական կամ բնապահպանական կորուստների 

այնպիսի մակարդակ, որը լրջորեն խաթարում է հասարակության և Համայնքի կենսագործունեությունը 

և գերազանցում է հասարակության կամ Համայնքին սեփական ուժերով հաղթահարելու 

կարողությունը: 

7) Աղետի գոտի` արտակարգ իրավիճակների հետևանքով տուժած տարածք (բնակավայր, 

օբյեկտ) կամ տարածքի մի մաս: 

8) Բնակչության պաշտպանության ձևերն են՝ տարահանում, պատսպարում և անհատական 

պաշտպանություն: 

9) Տարահանում` արտակարգ իրավիճակներում վտանգավոր տարածքից անվտանգ տարածք 

բնակչության, նյութական ու մշակութային արժեքների ժամանակավոր  տեղափոխում և 

տեղաբաշխում: 

10) Պատսպարում` արտակարգ իրավիճակներում զանգվածային ոչնչացման զենքի, ինչպես 

նաև ոչնչացման հատուկ միջոցների ազդեցությունից մարդկանց կյանքի ու գործունեության 

ժամանակավոր ապահովում` համապատասխան շինությունների տարածքում: 

11) Անհատական պաշտպանություն`  մարդկանց՝ ճառագայթային, թունավոր և 

մանրէաբանական նյութերից պաշտպանության միջոցներով ապահովում. փրկարարական 

աշխատանքներ` մարդկանց, նյութական և մշակութային արժեքների փրկության նպատակով 

միջոցառումների համալիր: 

12) Վտանգ՝ պոտենցիալ գործընթաց կամ երևույթ, որը կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի, 

խեղանդամության, հիվանդությունների կամ այլ առողջական հետևանքների, գույքի վնասման, 

կենսամիջոցների և ծառայությունների կորստի, սոցիալական և տնտեսական ցնցումների կամ շրջակա 

միջավայրի վնասի: Կարելի է ասել, որ վտանգը  պոտենցիալ երևույթներից և գործընթացներից ոչ 

ցանկալի հետևանքներ ունենալու ակնկալիքն է: 

13) Խոցելիություն՝ համայնքին, համակարգին կամ ակտիվին բնորոշ այն պայմաններն ու 

բնութագրերը, որոնք բարձրացնում են վերջիններիս վտանգի ավերիչ ազդեցություններին ենթարկվելու 

հավանականությունը: Կարելի է ասել, որ խոցելիությունը վտանգից անպաշտպանվածության 

աստիճանը կամ պոտենցիալ վտանգավոր երևույթի զարգացման արդյունքում ծագած կորուստների 

աստիճանն է (0-100)%: 

14) Աղետի ռիսկ՝ վտանգի կամ վտանգավոր երևույթի հավանական ազդեցության հետևանքով 

հասարակական ծառայությունների, կենսամիջոցների և ունեցվածքի, առողջության վատթարացմամբ և 

մարդկային զոհերով արտահայտված հնարավոր աղետալի կորուստներ, որոնք կարող են առաջանալ 

որևէ Համայնքում կամ հանրության մեջ: Կարելի է ասել, որ աղետի ռիսկը վտանգի կամ վտանգավոր 

երևույթի աղետալի ազդեցության  հավանական չափն է՝ արտահայտված կորուստներով:   

15) Կարողություն՝ կարողությունն առկա բոլոր պաշարների ամբողջությունն է, որը կարող է 

նպաստել անվտանգության ապահովմանը: 

16) Դիմակայունություն՝ վտանգին դիմակայելու ունակությունն է, որն իր մեջ ներառում է 

վտանգի հետևանքներին դիմակայելը, դրան հարմարվելը և ժամանակին ու արդյունավետ 

վերականգնվելը, այդ թվում՝ ՈՒՀ հիմնական  գործառույթների պահպանման և վերականգնման 

միջոցով: 

 

II. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
ԱՌ-աղետների ռիսկ 



ԱՌԿ-աղետների ռիսկի կառավարում 

ԱՌՆ – աղետների ռիսկի նվազեցում 

ԱԻ – արտակարգ իրավիճակներ 

ԱՕ-առաջին օգնություն 

ՀՀ ԱԻՆ –Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 

լիազոր մարմին – ՀՀ ԱԻՆ կամ ՀՀ ԱԻՆ  տարածքային ստորաբաժանում 

ՀԿԽԸ-հայկական կարմիր խաչի ընկերություն 

ՓԾ-փրկարար ծառայություն 

ՄՓՎ-մարզային փրկարարական վարչություն 

ՈՒՀ – ուսումնական հաստատություն 

ՆՊՄԻ - նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտի 

ՇՊՄԻ - շտապ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտի 

ՀԱԷԿ -  Հայաստանի ատոմային էլեկտրական կայան 

 

III. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 
 Նկարագիր 

Աշխարհագրական դիրք Եղեգիս համայնքը գտնվում է Վայոց ձորի հյուսիս-արևելյան 

մասում,մարզկենտրոնից 12 կմ հեռ. վրա: 

Տարածք (հարևան համայնքներ) 18399,77 հա, հարևան համայնքներն են Գլաձոր, 

Եղեգնաձոր, Արենի, Ջերմուկ 

Վարչատարածքային բաժանում 

(պայմանական) 

Եղեգիս, Աղնջաձոր, Արտաբույնք, Գողթանիկ, Թառաթումբ, 

Հերմոն, Հորբատեղ, Հորս, Շատին, Սալլի, Վարդահովիտ, 

Քարագլուխ 

Համայնքի շենքեր-շինություններ Ոչ վթարային վթարային Վտանգավոր 

գոտում 

 Բնակելի Բազմաբնակարան 

շենքերի 

ընդհանուր 

թիվը՝27,բնակելի 

առանձնատների 

թիվը՝1706 

 

 

 

վթարային 

առանձնատների 

թիվը՝5 

 

Վտանգավոր 

գոտում գտնվող 

առանձնատների 

թիվը՝26  

 Ոչ բնակելի Ոչ բնակելի 

շենքերի թիվը65 

- - 

Կլիմա Ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը զով: Հաճախակի են չորային, 

երաշտի տարիները: Ամենացուրտ ամիսը հունվարն է-32, 

ամենատաք հուլիսը+38:   

Ջրային ռեսուրսներ Համայնքի տարածքով հոսող գետերն են՝ Ելեգիս գետը 35կմ 

երկարությամբ, Հորսի վտակը 7կմ երկարությամբ, 

Թառաթումբ վտակը 3կմ երկարությամբ, Աղնջաձոր վտակը 

5կմ երկարությամբ, Քարագլուխ վտակը 15կմ 

երկարությամբ 

Բնություն Հարուստ է անտառներով և կենդանական աշխարհով: ՈՒնի 

2445 հա անտառածածկ տարածք {Եղեգիս 

անտառպետություն}  

 
Մարդկանց զանգվածային 

կուտակման վայրեր 

Անվանումը Հնարավոր 

մարդկանց քանակ 

Աշխատանքային 

ժամեր 

Առողջարաններ    



Հանգստյան 

տներ/հյուրանոցներ/այլ 

Լույսի  Տուր 56 շուրջօրյա 

Պատմական օբյեկտներ Քարավանատուն   

հրեական 

գերեզմզնատուն ,Զորաց 

եկեղեցի  

Ցախացքար 

Արիտես 

Սմբատաբերդ 

30 

10 

7 

15 

1100-1700 

1100-1700 

1100-1700 

1100-1700 

Մշակույթային օբյեկտներ    

Այլ    

Տրանսպորտային համակարգ Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընդհանուր 

երկարությունը կազմում է՝Եղեգիս14կմ,Աղնջաձոր՝42կմ, 

Արտաբույնք15կմ, Գողթանիկ՝ 30, Թառաթումբ11կմ, Հերմոն՝ 14, 

Հորբատեղ17,5, Հորս՝ 21, Շատին47 Սալլի 37կմ Վարդահովիտ 29կմ 

Քարագլուխ 31 կմ: Համայնքի տարածքով է անցնում Միջպետական 

նշանակության Մ10 Գետափ-Մարտունի ճանապարհը -37 կմ: 

 

-  

 

- Կամուրջներ 33 

      -Ճոպանուղի - 

Կապի, կոմունալ-էներգետիկ 

ցանցեր 

 

Գազ վերգետնյա - 

ստորգետնյա - 

Էլեկտրականություն վերգետնյա 394կմ 

ստորգետնյա - 

Խմելու ջուր վերգետնյա 5կմ 

ստորգետնյա 140կմ 

Ոռոգման ջուր վերգետնյա 82կմ 

ստորգետնյա 2կմ 

Կոյուղի - 

Հեռախոս վերգետնյա 150կմ. 

ստորգետնյա  

 
Վտանգավոր 

օբյեկտներ/կառույցներ  

Գտնվելու վայրը Օգտագործվող նյութ Խոցման 

տարածք 

- Հրդեհավտանգ Գ.Շատին Բենզին,դիզ.վառելիք 50քմ 

- Պայթունավտանգ -   

- Այլ    

Համայնքում կամ Համայնքին 

սպառնացող ջրամբար 

 

Անվանում Քարագլխի  ջրամբար  ոռոգում ՓԲԸ 

Հորսի ջրամբար  ոռոգում ՓԲԸ 

Պատկանելիություն պետական 

Գտնվելու վայրը Քարագլխի  ջրամբար- Գ.Քարագլուխ 



Հորսի  ջրամբար- գ. Հորս 

Տարողությունը  Քարագլխի ջրամբար. 0,18մլն. մ3   

Հորսի ջրամբար- 0.15մլն . մ3   

Համայնքի ջրածածկման հնարավոր 

հատվածը 

Քարագլխի ջրամբաի պատվարի փլուզման դեպքում գ. Քարագլուխ 

12 տուն-56 բնակիչ,23հա մշակովի հողատարածքներ, գ. Շատին 11 

տուն-50 բնակիչ, 20հա մշակովի հողատարածքներ, Հորսի  

ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում,գ, Հորս 18հա  

հողատարածք,10տուն-42 բնակիչ,1օբյեկտ-6 աշխատող 

Հնարավոր ջրածածկման 

ժամանակը 

Քարագլուխ՝ 15րոպե,  Շատին՝  30րոպե, Հորս՝  10րոպե 

 Համայնքին  սպառնացող  

ձնաբուք 

 

Լուրջ  խնդիր  է  հանդիսանում M-10  ճանապարհի 

§Քարավանատուն¦  կոչվող  տարածքում  ձնաբքի  պատճառով  

տրանսպորտային  միջոցների  արգելափակումները 

Քիմիական  պատահար  
 Մ-10 ճանապարով  բեռնափոխադրումների հնարավոր վթարի դեպքում , 

ճանապարհին մոտ գտնվող թաղամասերում հնարավոր է լինեն 

մարդկային, կենդանական և նյութական կորուստներ 

Կենցաղ-սպասարկման 

օբյեկտներ/կառույցներ 

(խանութ, պահեստ, 

արտադրություն և այլն) 

75 

Բնակչություն Թվաքանակ Հաշմանդամ Դժվար 

տեղաշարժվող  

Ընդհանուր 6431   

Տղամարդ 3324   

Կին 3107   

0-3 տարեկան 266   

3-6 տարեկան 244   

6-18 տարեկան 804   

18-65 տարեկան 4476   

65 բարձր 641   

Առողջապահական համակարգ  

Համայնքի բժշկական 

հաստատություն 

Գ. Շատին-  Հռիփսիմե  կենտրոն ,11-բուժ.կետեր 

Բուժ  աշխատող 16 բուժ աշխատող,  

Մոտակա  բժշկական 

հաստատություն 

Շատին  Հռիփսիմե  կենտրոն,  Եղեգնաձորի  ԲԿ 

Համայնքի սանիտարահիգիենիկ 

հաստատություն /աշխատող 

Եղեգնաձորի ԲԿՏ 

Սպասարկող 

սանիտարահիգիենիկ 

հաստատություն / աշխատող 

2 

Անասբուժական և 

ֆիտոսանիտարական համակարգ 

- 

Համայնքի անասնաբուժական   1     Գրիգորյան  Խաժակ 



հիմնարկ/ աշխատող 

Սպասարկող 

անասնաբուժական  

հիմնարկ/ աշխատող 

- 

ֆիտոսանիտարական  

հիմնարկ/ աշխատող 

- 

ֆիտոսանիտարական  

հիմնարկ 

- 

Ինժեներական տեխնիկա 29 

Էքսկավատոր 2 

Մղան 5 

Ավտոկռունկ 1 

Ինքնաթափ 15 

Կոմպրեսոր - 

Այլ տեխնիկա - 

Տրանսպորտային միջոցներ  

Միկրոավտոբուս 10 

Ավտոբուս - 

Անհատական 777 

Այլ տեխնիկա  

Ուսումնական հաստատություններ Անվանում Սովորողներ Անձնակազմ 

Նախադպրոցական 

 

- - - 

Դպրոցներ    

 Աղնջաձոր 48 20 

 Թառաթումբ 24 19 

 Քարագլուխ 80 26 

 Սալլի 18 18 

 Հորս 12 12 

 Շատին 225 49 

 Արտաբույնք 131 31 

 Հորբատեղ 21 18 

 

Եղեգիս 42 

26 

 

 

 

 

 Հերմոն 24 17 

 Գողթանիկ 21 13 

 

 

 

Վարդահովիտ 11 14 

Մասնագիտական/քոլեջ -   

ԲՈՒՀ -   

Այլ -   



Տեղեկատվական աղբյուրներ Հեռուստատեսություն և համացանց 

Գերեզմանատուն 12  գործող, 12  հին  գերեզմանատուն 

 

IV. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ԱԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 
1) Համայնքի աղետների ռիսկի նվազեցման և ԱԻ գործելու կառավարման 

համակարգը ստեղծվել  է համայնքի ղեկավարի 15.05.2018թ թիվ 73-Ա 

որոշմամբ: Համակարգը ղեկավարում է ԱՌԿ խորհուրդը: Խորհուրդը  ի 

պաշտոնե ղեկավարում է համայնքի ղեկավարը: Համայնքի ղեկավարի 

տեղակալը հանդիսանում է ԱՌԿ խորհրդի ղեկավարի տեղակալ և 

տարհանման ու պատսպարման պատասխանատու: Խորհրդի կազմում 

ընդգրկվել են ավագանու անդամներ և համայնքի բնակիչներ: 

2)  Համայնքի ԱՌԿ խորհրդի նիստերը գումարվում են տարվա 

ընթացքում առնվազն երկու անգամ, իսկ դրա անհնարինության 

դեպքում՝ ԱՌԿ խորհրդի ղեկավարի որոշմամբ /հավելված 4/: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 Համայնքի ԱՌԿ խորհրդի կառուցվածքը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ԱՌԿ խորհրդի նախագահի տեղակալ -   

   

 

                                                                     

                      

 `  

 

-   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 
    

 

  

  

 

 

  

 

 -   

 

 

    

   

 

 

        

            

ԱՌԿ խորհրդի նախագահ 

    

 , /  
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V. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ 

5.1 Համայնքի ընդհանուր վտանգների, խոցելիության նկարագրություն, 

դրանց բացասական  

                                          հետևանքները և հնարավոր լուծումները 

 

Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 

Երկրաշարժ 
Համայնքը 

գտնվում է 2-րդ 

սեյսմիկ գոտում 

(Amax=0.2g 

արագացումով 

(8,5 բալ)): Ուժեղ 

երկրաշարժի 

դեպքում 

Համայնքում 

ցածր 

սեյսմակայունու

թյան ու 

վթարային շենք-

շինություններու

մ տեղի կունենա 

մասնակի կամ 

ամբողջական 

փլուզումներ: 

Զանգեզուրի 

երկրաշարժի 

դեպքում 

կվնասվեն 

Եղեգիս  

համայնքի 

12բնակավայրեր

ը:8 բալի 

դեպքում 

հատուկ 

նախագծով 

կառուցված 

շենքերում 

վնասվածքները 

կլինեն 

թեթևակի, 

տիպայինում` 

նշանակալի, 

վատ 

կառույցներում 

Համայնքապետարա

ն, փոստի շենք, 

բնակելի տներ այլ 

շենք-շինություններ, 

կամուրջներ, 

մարդիկ, 

կենդանիներ և այլն: 

Երկրաշարժը կարող է դառնալ 

մարդկային և նյութական 

կորուստների,ինչպես նաև 

երկրորդային երևույթների 

առաջացման  պատճառ 

Զանգեզուրի երկրաշարժի 

ազդեցության  գոտում կհայտնվեն  

Եղեգիս  համայնքի  12  

բնակավայրերը,  որոնցից 

Թառաթումբում  վնասվում  է  8 

շենք,  զոհվում  4 մարդ,  

վիրավորվում  3  մարդ,  Հորսում  

վնասվում  է  5  տուն,  զոհվում  

2մարդ,  վիրավորվում  2-ը,  

Շատինում՝  վնասվում  է  25  տուն,  

զոհվում  11մարդ,  վիրավորվում  

8-ը,  Սալլիում՝  վնասվում  է  3 

տուն,  զոհվում  2մարդ,  

վիրավորվում  1-ը,  Քարագլխում՝  

վնասվում  է  12  տուն,  զոհվում  

5մարդ,  վիրավորվում  4-ը,   

 

Բնակչության 

ուսուցում, 

սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատում, 

սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատման 

քարտեզի 

առկայություն, 

համայնքի 

զարգացման 

ծրագրերում 

աղետի ռիսկի 

նվազեցման 

միջոցառումների 

ներառում, 

վթարային շենք 

շինությունների 

ամրացում: 
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Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 
տեղի կունենան 

ավերվածություն

ներ: 

 

 

Ամպրոպ / կայծակ 

 

Ամպրոպներն ու 

կայծակները 

Համայնքում 

միշտ էլ դիտվել 

են: Ամպրոպը և 

կայծակը 

բավականին 

լուրջ վնասներ 

են հասցնում 

բնակչությանը: 

Վերջին 

ժամանակներու

մ կայծակը 

վնասեց 

էլեկտրականութ

յունը: 

Էլեկտրասարքավորումներ

, մարդիկ, անասուններ և 

այլն: 

Էլեկտրասարքավորումն

երի վնասման պատճառ: 

Ընդհատվում է 

էլեկտրահաղորդակցում

ը և կապը: Մարդկանց 

առողջության և կյանքի 

համար մեծ սպառնալիք 

է հանդիսանում, 

անասունների համար 

ևս վտանգը մեծ է: 

Շանթարգելների 

տեղադրում: 

Բնակչության 

իրազեկում, 

ուսուցում: 

Երաշտ 

Երաշտը շատ 

հաճախ 

տեղումների 

սակավության 

կամ ոռոգման 

պակասի 

հետևանք է:  

հունիս-հուլիս 

ամիuներից 

uկuած կարող են 

դիտվել 

սակավաջրությ

ան հետ 

կապված 

երեւույթներ, 

ինչը երաշտը 

դարձնում է 

անխուսափելի 

հիմնականում 

Եղեգիս  

համայնքի  12   

բնակավայրերու

մ: 

Ցանքատարածքներ, 

ցանքեր,այգիներ,        

խոտհարքներ,որը 

բերում է  

անասնապահությու

ն համար լուրջ 

խնդիրներ: 

 

Բերքատվության անկում,  բերքի 

կորուստ և հետևաբար 

նյութական կորուստներ 

հողագործության, 

անասնապահական 

ոլորտներում,որը վնասը 

կազմում է այգեգործության և 

մշակովի ցանքատարածության 

65% -ը: 

Մեծանում է գյուղատնտեսական 

կենդանիների շրջանում 

վարակիչ հիվանդությունների, 

մշակաբույսերի ոչնչանալու 

հավանականությունը դառնում է 

սակավաջրության պատճառ: 

Նոր 

տեխնոլոգիաների, 

մշակաբույսերի 

ներմուծում: 

Հուսալի 

կլիմայական 

տեղեկատվության 

ապահովում: 

Ոռոգման ցանցի 

բարեկարգում, 

ընդլայնում: 

Ջրահեռացման 

համակարգերի 

ստեղծում: 
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Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 
Բերքի կորուստը 

պայմանավորվա

ծ է նաև 

ընդհանուր 

ոռոգման ցանցի 

բացակայությամ

բ:  

 

 

 

 

 

Ցրտահարություն 

Համայնքին 

բնորոշ է 

ցրտհարություն 

գարնանային 

ամիսներին: 

Այգիներ, 

բանջարաբոստանայի

ն որոշ կուլտուրաներ,  

բերք, 

Բերքատվության անկում, բերքի 

կորուստ  և հետևաբար 

նյութական կորուստներ,որի 

արդյունքում կվնասվի 

գյուղատնտեսության 60-80% -ը: 

Հուսալի 

կլիմայական 

տեղեկատվության 

ապահովում: Նոր 

տեխնոլոգիաների 

և մշակաբույսերի 

կիրառում:  

Բնակչության 

իրազեկում 

ցրտահարությունի

ց պաշտպանելու 

միջոցների, ձևերի 

վերաբերյալ: 

 

 

 

 

Քարաթափում 

Համայնքի  

Շատին  

բնակավայրի 

քարաթափման 

գոտիներում 

գտնվում են 31և 

ավելի շենք-

շինություններ   

նյութական 

արժեքներ 

Քարաթափման հետևանքով 

հնարավոր են մարդկային 

վիրավորումներ ու 

կորուստներ:կվնասվեն 

մարդիկ,շինություններ և 

գյող.կենդաննիներ  

Քարաթափման 

հատվածների 

մասնագիտական 

զննում, 

քարտեզագրում, 

հնարավորության 

դեպքում իրական

ացնել 

արհեստական քա

րաթափում: 

Պարբերական 

մոնիթորինգի 

կազմակերպում, 

վտանգի մասին 

բնակչության վաղ 

իրազեկում: 
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Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 
Ձնաբուք 

Համայնքին 

բնորոշ առատ 

ձյունը և ուժեղ 

քամիները 

պատճառ են 

դառնում 

ձնաբքի, ինչի 

հետևանքով 

հիմնականում 

խցանվում են 

միջհամայնքայի

ն ճանապարհը: 

Ճանապարհի 

խցանումը 

դառնում է 

լրացուցիչ 

խնդիրների 

առաջացման 

պատճառ: 

Ճանապարհներ

ի խցանման 

պատճառով 

շտապ 

օգնության 

մեքենաները չեն 

կարողանում 

ժամանակի 

օգնություն 

ցուցաբերել 

մարդկանց: 

 

 

 

Կփակվեն 

Ճանապարհները, 

էլեկտրահաղորդակ

ցությունը 

կխափանվի, 

մարդկանց 

տեղաշարժը կլինի 

ոչ անցանելի: 

Եղեգիս   համայնքի  վարչական  

տարածքով  անցնող 

միջպետական ,միջհամայնքային 

և ներհամայնքային 

ճանապարհների խցանում: 

Էլեկտրամատակարարման 

խափանում,ավտոտրանսպորտի 

արգելափակում : Համայնքի 

ներհամայնքային և 

միջահամայնքային 

ճանապարհների գրեթե 50%-ը 

ձնաբքի պատճառով կփակվեն: 

Հուսալի 

օդերևույթաբանակ

ան 

տեղեկատվության 

ապահովում: 

Համապատասխա

ն տեխնիկայի 

ձեռքբերում: 

Հորդառատ տեղումներ 

Համայնքում 

հնարավոր են 

հորդառատ 

տեղումներ,որի 

անընդհատությո

ւնը 

գյուղատնտեսու

թյան համար 

կբերի 

բացասական 

հետևանքներ 

 

Հիմնականում 

վնասը կհասցվի 

գյուղատնտեսությա

նը,կվնասվի  

բանջարաբոստանա

յին կուլտուրաները, 

խոտը: 

Բնակելի տները, 

Տնամերձ 

հողատարածքները 

կավիրվեն: 

Առատ տեղումները դառնում են 

սելավների առաջացման, գետի 

վարարման և հեղեղումների 

պատճառ:  Առատ տեղումները 

խոչընդոտում են 

գյուղատնտեսական 

աշխատանքների 

իրականացմանը,անասնապահու

թյանը:Գետերի վարարման 

դեպքում ևս կվնասվել 

ցանքատարածություններ որը իր 

հերթին կբերի 

Մշակել և կիրառել 

կանխատեսման և 

վաղ 

ազդարարման 

համակարգ: 

Ապահովել 

բնակչության վաղ 

իրազեկումը: 

Համապատասխա

ն տեխնիկայի 

ձեռքբերում: 

Ճանապարհների 
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Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 
գյուղատնտեսությանը վնաս: եզրերին 

հեղեղատների 

կառուցում և 

ճանապարհների 

բարեկարգում: 

Կարկտահարություն 

Կարկտահարու

թյունների 

պատճառով 

բերքի 

կորուստները 

Համայնքում 

հասնում են 40-

50%: Համայնքն 

ունի 1 

հակակարկտայի

ն կայանք, որը 

սպասարկում է 

վարելահողերի 

ընդամենը 25%։  

 

 

 

 

 

 

 

Այգիներ, 

ցանքատարածքներ, 

 բերք, 

ընտանի 

կենդանիներ, 

շինություններ, 

տրանսպորտային 

միջոցներ: 

Վնասվում կամ ամբողջովին 

ոչնչացվում է բերքը, 

ցանքատարածքները, կոտրվում 

շինությունների ապակիները և 

տանիքածածկերը, վնասում 

տրանսպորտային միջոցները: 

Բերում է էական նյութական 

կորուստների:Կվնասվի 

գյուղատնտեսության գրեթե 60%-

ը,որը լուրջ սպառնալիք է 

մարդկանց համար: 

Հակակարկտային 

միջոցների 

տեղադրում,   

կանխատեսման և 

վաղ 

ազդարարման 

համակարգի 

մշակում և 

կիրառում: 

ՈՒժեղ քամիներ 

ՈՒժեղ 

քամիները 

բավականին մեծ 

վնասներ են 

պատճառում 

Համայնքին:  

Բնակելի տների, 

շենք-

շինությունների 

տանիքներ,          

էլեկտրահաղորդակ

ցման համակարգ, 

ցանքատարածքներ, 

այգիներ,  

 

 Վնասվում են նաև բնակելի 

տների և շենք-շինությունների 

տանիքածածկերը, 

լուսամուտները: 

Քամիները մեծ վնասներ են 

պատճառում նաև 

գյուղատնտեսական ոլորտին:  

գարնան և աշնան 

ժամանակահատվածի քամիները 

մեծ վնաս են հասցնում 

այգիներին, հատկապես 

պտղատու և մրգատու՝ դառնալով 

բերքի թափման պատճառ,որը 

կազմում է գյուղատնտեսության 

35 %-ը: 

Համայնքային 

բյուջեով կամ այլ 

աղբյուրներից 

նախատեսել 

միջոցներ ուժեղ 

քամիների 

հետևանքների 

վերացման 

աշխատանքների 

համար: 

Մշակել 

կանխատեսման և 

վաղազդարարման 

համակարգ և 

կիրառել: 

Ապահովել 

բնակչության վաղ 

իրազեկումը: 

Այգիների 
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Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 
երկանքով 

պաշտպանիչ 

շերտի կառուցում-

տեղադրում 

/բնական կամ 

արհեստական 

անտառաշերտ, 

պաշտպանիչ 

ցանկապատեր/ 

 

Ջրամբարի պատվարի վթար 

Քարագլխի և 

Հորսի  

ջրամբարների 

պատվարների 

փլուզման 

դեպքում 

ջրածածկման 

գոտում 

կհայտնվեն 

Համայնքի 

հողատարածքնե

ր 

Համայնքի 

հողատարածքներՔ

արագլխի 

ջրամբաի 

պատվարի 

փլուզման 

դեպքում գ. 

Քարագլուխ 12 

տուն-56 

բնակիչ,23հա 

մշակովի 

հողատարածքներ, 

գ. Շատին 11 

տուն-50 բնակիչ, 

20հա մշակովի 

հողատարածքներ, 

Հորսի  ջրամբարի 

պատվարի 

փլուզման 

դեպքում,գ, Հորս 

18հա  

հողատարածք,10

տուն-42 

բնակիչ,1օբյեկտ-6 

աշխատող 

Կարող է առաջանալ մարդկային 

և նյութական արժեքների 

կորուստ,կվնասվի մշակովի 

ցանքատարածության 61 հա-

ը,մարդկանց ժամանակին 

տարհանելու դեպքում չեն լինի 

կորուստներ: Քարագլխի 

ջրամբաի պատվարի 

փլուզման դեպքում գ. 

Քարագլուխ 12 տուն-56 

բնակիչ,23հա մշակովի 

հողատարածքներ, գ. Շատին 

11 տուն-50 բնակիչ, 20հա 

մշակովի հողատարածքներ, 

Հորսի  ջրամբարի պատվարի 

փլուզման դեպքում,գ, Հորս 

18հա  հողատարածք,10տուն-

42 բնակիչ,1օբյեկտ-6 

աշխատող 

Մշակել և կիրառել 

կանխատեսման և 

վաղ 

ազդարարման 

համակարգ: 

Ապահովել 

բնակչության վաղ 

իրազեկումը: 

Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհներ- 

Դաշտերում 

խոտածածկ 

տարածքների 

 հրդեհների 

ժամանակ 

կարող են այրվել 

անտառներ, 

մրգատու ծառեր, 

Անտառներ, 

խոտածածկ 

տարածքներ, 

կենդանիներ, 

բուսականություն, 

մրգատու ծառեր 

 

Կենդանիների և բույսերի 

ոչնչացում, անհետացում, հողի 

բերքատվության նվազում,: 

Կենդանիների և բույսերի 60-70 

տոկոսի  ոչնչացում,ինչպես նաև  

անհետացում, նաև հողի 

բերքատվության 45-55 տոկոսի 

նվազում: 

Կլիմայական 

փոփոխություններ

ի վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

տրամադրում: 

Բնակչության 

իրազեկում: 

Տեղեկատվական 
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Վտանգի 

նկարագրությ

ուն 

Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների 

ռիսկի 

կառավարման 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 
խոտհարկեր: վահանակների 

տեղադրում: 

Անասունների հիվանդություններ 

Անասնահամաճ

արակի 

տարածում 

Համայնքի 

գյուղատնտեսակ

ան 

կենդանիների և 

թռչունների 

շրջանում 

Անասուններ, 

մարդիկ 

Կյանքի և առողջության 

սպառնալիք, անասունների 

կորուստ: 

Ժամանակին 

պատվաստումներ

ի կատարում: 

Պրոֆիլակտիկ 

միջոցառումների 

իրականացում: 

Բույսերի հիվանդություններ 

Համայնքի 

անտառների, 

ցանքատարածու

թյունների կամ 

այգիների 

լայնածավալ 

վարակվածությո

ւն (կրծողների 

քանակի 

ավելացում) 

 

Մշակվող 

հացահատիկ, 

բանջարաբոստանա

յին 

բուսատեսակներ, 

անտառներ 

Բերքի նվազում, կորուստ, 

նյութական կորուստ,որը իր 

հերթին կվնասի լուրջ խնդիր 

համայնքի համար: 

Համակարգված 

պայքարամիջոցնե

րի կիրառում 

տարվա բոլոր 

ժամանակահատվ

ածներում : 

Պայթյուններ 

Համայնքում 

առկա 

բենզալցակայան

ում և բնակելի 

տներում 

հրդեհային 

անվտանգությա

ն կանոնների 

խախտման 

հետևանքով 

կարող են լինել 

պայթյուններ: 

Բնակելի տներ, 

բազմաբնակարան 

շենքեր, դպրոց և այլ 

շինություններ,մարդ

կանց շրջանում 

հնարավոր են 

թունավորումներ 

որոնք կվտանգեն 

կյանքին և 

առողջությանը: 

Նյութական և մարդկային 

կորուստներ,քիմիական 

թունավորումներ,որի դեպքում ոչ 

միայն կտուժի համայնքը ՝այլ 

նաև համայնքին հարակից 

գտնվող բնակավայրերը: 

Անվտանգության 

կանոնների 

ուսուցում, 

պահպանում: 

Բնակչության 

իրազեկում, 

ուսուցում: Ոսկու 

հանքի 

շահագործման 

դադարեցում: 

Հրդեհներ 

Հրդեհային 

անվտանգությա

ն կանոնների 

խախտման 

հետևանքով 

կարող են 

առաջանալ 

հրդեհներ: 

Բնակելի տներ, 

բազմաբնակարան 

շենքեր, 

դպրոցներ,խոտածա

ծք տարածքներ  և 

այլն:  

Նյութական և մարդկային 

կորուստներ,կվտանգվի 

մարդկանց կյանքն ու 

առողջությունը,կախված հրդեհի 

տարածությունից կայրվեն ու 

կվոչնչացվեն գույք և այլ իրեր: 

Անվտանգության 

կանոնների 

ուսուցում, 

Բնակչության 

իրազեկում, 

ուսուցում,հրդեհայ

ին 

անվտանգության 

պահպանում: 



8 
 

 

 

1.1. Համայնքի կարողությունների նկարագրություն 
 

 

Հ/

հ 
Կարողություն 

Վտանգ 

Ե
ր

կ
ր

ա
շա

ր
ժ

 

Կ
ա

ր
կ

ո
ւտ

 

Ե
ր

ա
շտ

 

Ց
ր

տ
ա

հ
ա

ր
ո

ւթ
յո

ւն
 

Ք
ա

ր
ա

թ
ա

փ
ո

ւթ
յո

ւն
 

Ա
ն

տ
ա

ռ
ա

յի
ն

 

հ
ր

դ
ե

հ
ն

ե
ր

 
Խ

ո
տ

ա
ծա

ծկ
 տ

ա
ր

ա
. 

հ
ր

դ
ե

հ
ն

ե
ր

 
Ա

ռ
ա

տ
 ձ

յո
ւն

 

Ձ
ն

ա
բո

ւք
 

Հ
ո

ր
դ

ա
ռ

ա
տ

 

տ
ե

ղ
ո

ւմ
ն

ե
ր

 
Գ

ե
տ

ի
 վ

ա
ր

ա
ր

ո
ւմ

, 

հ
ե

ղ
ե

ղ
ո

ւմ
 

Ո
ւժ

ե
ղ

 ք
ա

մ
ի

ն
ե

ր
 

Ջ
ր

հ
ե

ղ
ե

ղ
 

Հ
ա

մ
ա

ճ
ա

ր
ա

կ
 

Ս
ե

լա
վ

 

Կ
ա

յծ
ա

կ
 

Ս
ո

ղ
ա

ն
ք

 

Մարդկային և 

կառուցվածքային 

ռեսուրսներ 

Խոցելիություն 

1.  
Մարդկային 

ներուժ 
x x  x x   x x   x  x  x x 

2.  
Համայնքապե

տարան 
x x      x    x    x  

3.  Դպրոցներ x x      x    x    x  

4.  
Մանկապար

տեզներ 
x x      x    x  

 
 x  

5.  Բուժկետ x x      x    x    x  

6.  
Առողջարանն

եր 
x x      x    x  

 
 x  

7.  ՀՓՋ x x      x    x    x  

8.  
Խանութներ 

/70 հատ/ 
x x      x      

 
 x  

9.  
Հացի փուռ /6 

հատ/ 
x x x x   x     x  

x 
   

10.  

Տաքսի 

ծառայությու

ն 

x x      x x x  x  

 

x x  

11.  
Գեղարվեստի 

դպրոց 
x x      x    x  

 
 x  

12.  
Մարզադահլ

իճ 
x x      x    x  

 
 x  

13.  Եկեղեցի x x      x    x    x  

14.  

Մշակված 

տնամերձ 

ցանքատարա

ծքներ, 

x x x x x  X x  x x x  

x 

x x x 
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այգիներ 

15.  

Խոշոր և 

մանր 

եղջերավոր 

անասուններ, 

մեղվաընտա

նիքներ 

x x x x x x x   x  x  x x x 
 

x 

16.  

Արտաքին  

ճանապարհն

երի լավ 

վիճակը 

x    X   x x x     x  x 

17.  
Տարահանմա

ն պլան 
x                x 

18.  

Աղետներին 

արձագանքմ

ան պլան 

x                x 

19.  

Արագ 

արձագանքմ

ան խումբ 

x x  x x X x X x x x x  x x x x 

20.  
Թռչնաբուծա

րան 
x x x x x       x  x  x  

21.  

Պանրագործ

ական փոքր 

արտադրամ

ասի 

առկայությու

նը 

x x x    x     x  x  x x 

22.  

Գլխավոր 

ավտոճանա

պարհի մոտ 

գտնվելը 

x x  x X   X x x  x   x x  

23.  

Ոռոգման 

ներհամայնք

ային ցանցի 

առկայությու

ն 

 

x    x     x x    x  x 

24.  

Խմելու ջրի 

ցանցի 

առկայությու

ն 

x    x     x x    x  x 
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25.  

Կազմակերպ

ված 

աղբահանութ

յուն 

 

x x   x     x  x   x  x 

Բնական 

ռեսուրսներ 
 

26.  
Անտառի 

առկայություն 
x  x x x X x     x  x  x x 

27.  
Գետի 

առկայություն 
x  x  x     x x  x    x 

28.  

Հողային 

բավարար 

ռեսուրսներ 

x  x x x x x  x x x  x x x  x 

Տեխնիկական 

միջոցներ 
 

29.  

Ֆիքսված և 

բջջային 

հեռախոսակա

պ 

x    x  x x x   x    x x 

30.  Ինտերնետ x    x  x x x   x    x x 

31.  

Տեղեկատվակ

ան 

աղբյուրների 

հասանելիությ

ուն 

x    x  x x x   x    x x 

32.  

Որոշակի 

տրանսպորտ

ային 

միջոցներ 

150 

մարդատար 

մեքենաներ 

40 բեռնատար 

մեքենաներ 

1 ավտոբուս 

2 

միկրոավտոբ

ուս 

15  

տրակտորներ 

 

 

x    x   x x x x x   x x x 
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33.  
Հատուկ շչակ 

 
x       x    x    x  

Ֆինանսական 

միջոցներ 
 

34.  
Համայնքի 

բյուջե 
x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Համագործակցությո

ւն 
 

35.  

ՀՀ 

արտակարգ 

իրավիճակնե

րի 

նախարարութ

յուն 

x x  x x  X x x x x x x x x x x 

36.  

ՀՀ 

տարածքային 

կառավարմա

ն և 

զարգացման 

նախարարութ

յուն 

x x x x       x       

37.  

ՀՀ 

ոստիկանությ

ուն 

x     x X           

38.  
Մարզպետար

ան 
x x x x  x x   x   x x   x 

39.  ՏԻՄ-եր x x x x x  x   x  x x  x  x 

40.  ԱՌՆԱՊ x x x x   x  x x x   x    

41.  

Հայկական 

Կարմիր խաչի 

ընկերություն 

x       x    x  x  x  

42.  

ՄԱԿ-ի 

գործակալությ

ուններ 

x       x    x  x  x  

43.  

Ոչ 

կառավարակա

ն միջազգային 

կազմակերպու

թյուններ 

x       x    x  x  x  

44.  

Հասարակակա

ն 

կազմակերպու

թյուններ 

x       x    x  x  x  

 

VI. ԱԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
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6.1. Ազդարարման և բնակչության իրազեկման կազմակերպում 
ԱԻ սպառնալիքի և առաջացման դեպքում, ԱՌԿ  խորհրդի ազդարարումն իրականացվում է 

ֆիքսված,  բջջային կապի և սուրհանդակների միջոցով, համաձայն ազդարարման, կառավարման 

ու կապի սխեմայի /հավելված 6/: 

 ԱԻ սպառնալիքի, առաջացման դեպքում  հաղորդվում է «Հավաք»  ազդանշանը, այս դեպքում 

բոլորը ներկայանում են համայնքապետարան։  

Համայնքի բնակչության ազդարարումը իրականացվում է համայնքում առկա շչակի, բարձրախոսի 

և այլ հնարավոր միջոցներով: 

Ազդարարման գործընթացին աջակցում է կապի և տեղեկատվական փոխանակման 

պատասխանատուն: 

 

6.2. Իրավիճակի գնահատման կազմակերպում և իրականացում 
Աղետի հետևանքով իրավիճակի, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասների գնահատումն  իրականացվում է համայնքային մշտական հանձնաժողովի 

կողմից, որի կազմն ու գործառույթները հաստատվել են համայնքի ղեկավարի 18-06-2018թ թիվ 

1064որոշմամբ:   

Հանձնաժողովը բացահայտելով ստեղծված իրավիճակը, տուժածների առկայությունը վնասների 

չափը  հայտ է ներկայացնում  մարզային հանձնաժողով, որի կազմն ու աշխատակարգը 

հաստատվել է Վայոց ձորի մարզպետի 24.01.2012թ թիվ 3 որոշմամբ: Իրավիճակի գնահատումից 

ելնելով մարզային հանձնաժողովը կարող է հայտ ներկայացնել անմիջապես արտակարգ 

իրավիճակների հանրապետական հանձնաժողով։  

 

6.3. Տարահանման կազմակերպում 

 
Համայնքից  արտակարգ իրավիճակներում բնակչության տարահանում կարող է իրականացվել 

ուժեղ երկրաշարժի դեպքում: 

Տարահանման միջոցառումները  կազմակերպում և  ղեկավարում է Համայնքի բնակչության 

տարահանման հանձնաժողովը` որի կազմն ու գործառույթները հաստատվել  է համայնքի 

ղեկավարի 04.04.2018 թիվ 68 Ա կարգադրությամբ: 

Մարզային հանձնաժողովը կանոնակարգում է  համայնքային տարահանման հանձնաժողովի 

գործունեությունը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011թ թվականի 

օգոստոսի 18-ի «Վտանգավոր տարածքից բնակչության տարահանման կարգը սահմանելու մասին» N1180-

Ն որոշման: 

Համայնքի  բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման պլանավորման, 

նախապատրաստման և անցկացման ապահովման նպատակով ստեղծվել են հետևյալ 

տարահանման մարմինները. 

  Համայնքի բնակչության տարահանման հանձնաժողով 

Տարահանման հավաքակայան 

Տարահանման հավաքակայանի գործունեությունը համակարգում է  համայնքային  

տարահանման հանձնաժողովը: 

6.4 Բնակչության պատսպարման կազմակերպումը  
Բնակչության պատսպարումը պաշտպանական կառույցներում մարդկանց կյանքի և 

գործունեության ապահովման հիմնական միջոցն է: Բնակչության պատսպարումը ռազմական 

դրության և հակառակորդի հանկարծակի հարձակման կամ դրա անմիջական վտանգի 

առկայության դեպքում իրականացվում է <<Օդային տագնապ>>  ազդարարման ազդանշանով:  

Բնակչության պատսպարումը իրականացվում է  պաշտպանական կառույցներում` նկուղներում, 

կիսանկուղներում, խորացված տարածքներում` համաձայն համայնքի բնակչությանը 

պաշտպանական կառույցներին ամրագրման հաշվարկի: 
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6.5 Փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների կազմակերպումը. 
 Ընդանուր տվյալները հավաքվում և վերլուծվում են համայնքի ԱՌԿ խորհրդի կողմից: 

Վերլուծության արդյունքում որոշվում են  ̀

 ա. աղետի  հետևանքների ծավալները, 

 բ. փրկարարական աշխատանքների բնույթը, ծավալը և անցկացման հաջորդականությունը, 

 գ. փրկարարական ուժերի կազմը, վիճակն ու փրկարարական աշխատանքների կատարման 

հնարավորությունը և այդ նպատակով բնակչության ներգրավման անհրաժեշտությունը, 

 դ. փրկարար ուժերի գործողությունների վրա տեղանքի   բնույթի,   ճանապարհների   վիճակի,   

եղանակային պայմանների, օրվա   ժամանակի   և   այլ գործոնների ազդեցությունը, 

 ե. աղետի գոտի ուժերի մուտքի առավել նպատակահարմար ուղղությունները, 

 զ. աշխատանքների կատարման եղանակները և անվտանգությունն ապահովող միջոցները: 

 Ելնելով իրադրության գնահատման եզրակացություններից՝ համայնքի արտակարգ իրավիճակների 

հանձնաժողովի նախագահն ընդունում է որոշում  աղետի գոտում որոնողափրկարարական և այլ 

անհետաձգելի աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ։ 

 

6.6 Հրդեհաշիջման կազմակերպում 
         Հրդեհի առաջացման դեպքում Համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ ստեղծված   

կամավոր հրշեջ-փրկարարական խումբը   անմիջապես կազմակերպում է հրդեհաշիջման 

աշխատանքներ, միաժամանակ տեղեկությունը փոխանցելով Վայոց ձորի ՄՓՎ ՃԿԿ : 

Իրականացնում է հրդեհի տարածումը և շինությունների ծխապատումը կանխող միջոցառումներ, 

կազմակերպում է հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանումների դիմավորումը: 

 Հրշեջ-փրկարարական ստորաբաժանման ժամանումից հետո խմբի ղեկավարը (կամ նրան 

փոխարինող անձը) պարտավոր է հրդեհաշիջման ղեկավարին տեղեկացնել վառվող օբյեկտի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների, հարակից շենքերի, շինությունների, վերաբերյալ  

տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են հրդեհի հաջող վերացման համար: Հրդեհաշիջման 

կազմակերպման աշխատանքներին օժանդակում է համայնքի ԱՌԿ խորհուրդը և  Հրշեջ-

փրկարարական աշխատանքների պատասխանատուն: 

6.7 Հասարակական կարգի պահպանում 
 Հասարակական կարգի պահպանությունը ուղղված է արտակարգ իրավիճակների դեպքում 

գործողությունների հաջող իրականացմանը:  

Հասարակական կարգի պահպանությունն իրականացնում է ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային 

վարչությունը, որի աշխատանքներին օժանդակում է համայնքի ԱՌԿ խորհրդի հասարակական կարգի 

պահպանման պատասխանատուն:   

 Վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացման ժամանակ կատարվում է  

հասարակական կարգի պահպանում, ավտոտրանսպորտային երթևեկության կարգավորում, 

տարահանված բնակչության գույքի և նյութական արժեքների պահպանման և պարեկային ծառայության 

կազմակերպում: 

 

6.8 Տրանսպորտային ապահովում 
 Տրանսպորտային ապահովման աշխատանքները կազմակերպում և իրականացնում  ԱՌԿ 

խորհուրդը` համայնքում առկա տրանսպորտային միջոցներով:  Տրանսպորտային ապահովման  համար 

անհրաժեշտ են հետևյալ տրանսպորտային միջոցները  ̀  

 մարդատար ավտոմեքենաներ (ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ), որոնք նախատեսված են աղետի 

գոտի փրկարարական կազմավորումներ, համապատասխան մասնագետների խմբեր, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև փոքրածավալ նյութատեխնիկական միջոցներ տեղափոխելու, իսկ աղետի գոտուց 

բնակչությանը տարահանելու, հիվանդներին ու տուժածներին բուժ.հիմնարկներ տեղափոխելու համար. 
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բեռնատար ավտոմեքենաներ, որոնք նախատեսված են նյութատեխնիկական, ինչպես նաև առաջին 

անհրաժեշտության միջոցներ (սննդամթերք, հագուստ և հանդերձանք, վրաններ, անկողնային 

պարագաներ, ջեռուցման սարքեր, դեղամիջոցներ, տնտեսական իրեր և այլն) աղետի գոտի տեղափոխելու 

համար: 

   

6.9 Կապի և տեղեկատվության փոխանակման ապահովում 
Համայնքի ԱՌԿ խորհուրդը քայլեր է ձեռնարկում Համայնքի ազդարարման համակարգի 

ստեղծման/արդիականացման ուղղությամբ: 

Մշակում, պարբերաբար թարմացնում է ազդարարման և տեղեկատվության հաղորդման 

սխեմաները ու ցուցակները, մշակում է տարբեր ԱԻ ների ժամանակ բնակչությանը հաղորդվող 

տեղեկատվության տեսակները և հասցնում բնակչությանը:  

Աղետի  մասին առաջին հաղորդագրությունը զանգվածային լրատվամիջոցներին տրամադրում է ՀՀ ԱԻՆ 

տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը:  Այնուհետև  Հայաստանի 

հանրային հեռուստատեսությամբ և Հայաստանի հանրային ռադիոյով «Հատուկ թողարկումներով»  

պարբերաբար հեռարձակվում է տեղեկատվություն բնակչության վարքականոնների, իրավիճակի  

հետագա հնարավոր զարգացումների և իրականացվելիք միջոցառումների մասին: 

 

6.10 Նյութատեխնիկական ապահովում 
 Նյութատեխնիկական  և սննդամթերային ապահովումը ներառում է աղետի գոտու տուժած 

բնակչության և փրկարարական ուժերի կենսաապահովման համար սննդի և առաջին անհրաժեշտության 

միջոցների ժամանակին տեղափոխումը և բաշխումը: Համայնքում  այդ աշխատանքները կազմակերպում 

է համայնքի արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովը` դրանցում ընդգրկելով ֆիզիկական անձանց: 

Համայնքային փրկարարական կազմավորումների կենսաապահովումն իրականացնում է 

համայնքապետարանը: 

6.11 Առաջին օգնության ապահովում 
Համայնքը սպասարկվում է «Ջերմուկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի, ՀերՀերի, Գնդեվազի և 

Կարմրաշենի բուժ կետերի կողմից: Բուժկետերն  ապահովված  են անձնակազմով առաջին  

օգնության անհրաժեշտ պարագաներով, որոշ քանակի առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով: 

Առաջին օգնությունն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով բուժ կետերը ը կարող է 

համալրվել  համայնքի այն բնակիչներով, ովքեր անցել են  առաջին օգնության դասընթացներ 

6.12 Կենսաապահովման կազմակերպում 
Համայնքի կենսապահովման կազմակերպումը իրականացվում է մշտապես, նպատակ ունենալով 

ապահովել համայնքի տնտեսության կայունությունը և արագ վերականգնումը աղետից հետո, 

ինչպես նաև հետաղետային ժամանակահատվածում բնակչության տարրական կենցաղային 

հարցերի կարգավորում: 

Բնակիչները իրենք կարող են հաց արտադրել իրենց հատկացված ալյուրի չափաբաժիններով: 

Բնակչությանն անհրաժեշտ կաթնամթերքը կարտադրվի ինչպես Եղեգնաձոր քաղաքում և Սալլի 

գյուղում գործող կաթի վերամշակման ձեռնարկություններում, այնպես էլ բնակչության կողմից` 

ինքնուրույն:   

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսաապահովման չափաքանակները սահմանված 

են ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 24 հունիսի N 824-Ն որոշմամբ, որոնք արտացոլված են 

համայնքի կենսապահովման պլանում: 

 

 

 

6.13 Կոմունալ-էներգետիկ անվտանգության ապահովում 
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Կոմունալ-էներգետիկ անվտանգության ապահովումը Համայնքի կենսապահովման համակարգի 

բաղկացուցիչ մասն է, որի անվտանգության ապահովումը ներառում է կոմունալ-էներգետիկ 

հանգույցների կայունության բարձրացումը և արագ վերականգնումը, այս նպատակով 

իրականացվում է խողովակաշարերի վերանորոգում,  սյուների ամրացում և այլն։ 

 

6.14 Ինժեներական միջոցառումների ապահովում 
  

ԱՌԿ խորհրդի կողմից կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը՝ գետի հունի մաքրում, 

ափափաշտպան գործողություններ, փրկարարական ու հրդեհաշիջման աշխատանքների 

ժամանակ կոնստրուկցիաների ամրացում/քանդում և այլն: 

 Անհրաժեշտության դեպքում ինժեներական տեխնիկայով արագ ստեղծել լրացուցիչ 

ճանապարհներ, մաքրել և տեղափոխել շինարարական աղբը, ինչպես նաև գործողություններ 

Համայնքի վերականգնման / վերակառուցման ուղղությամբ: 

 

6.15 Դիակների ճանաչման և հուղարկավորման կազմակերպում և հաշվառում 
Խոշոր աղետի դեպքում Համայնքի ԱՌԿ խորհուրդը սահմանում է դիակների հետ վարման կարգը, 

եթե նույնիսկ, փրկարարական աշխատանքները իրականացվում են լիազոր մարմնի կամ 

օտարերկրյա փրկարարների կողմից` Համայնքը ներկայացնում է փրկարարներին դիակների 

հանձնման կարգը։ 

Համայնքը ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում է դիակների ճանաչման գործընթացը, 

որից հետո իրականացնում հուղարկավորության թույլտվության տրամադրում։ 

Մահացածների ճանաչումը իրականացվում է Համայնքի ուժերով, եթե պայմաններից ելնելով 

հնարավոր չէ իրականացնել դատաբժշկական գործողություններ և դիահերձում համայնքի 

ղեկավարի որոշմամբ իրականացվում է մահացածների հուղարկավորում, և հաշվառում, 

հուղարկավորման հողհատկացումը իրականացում է համայնքի ղեկավարի կողմից։ 

Հուղարկավորման համար համայնքը հատկացնում է տարածք և կազմակերպում 

հուղարկավորման արարողությունը, եթե հարազատները հնարավորություն չունեն ազգագրական 

գերեզմաններ օգտագործել։ 

Անհայտ դիակների հուղարկավորման համար հատկացվում է առանձնացված տարածք, 

հուղարկավորումից առաջ հաշվառելով և պահպանելով հետագա ճանաչման համար առկա 

պարագաներ (լուսանկարներ, ԴՆԹ նմուշ և այլն)։ 

Անհայտ դիակների հետ գտնված թանկարժեք իրերի պահպանումը կազմակերպում է Համայնքը։  

 

6.16 Անհայտ կորածների և ընտանիքի անդամների միավորման, կորած/միայնակ 

մնացած երեխաների ու ծերերի անվտանգության կազմակերպում 
Աղետի ծագման պահին ընտանիքի անդամները կարող են գտնվել տարբեր վայրերում և իրարից 

տեղեկություններ չունենան կամ հնարավորություն չունենան իրենց մասին տեղեկացնել, այդ իսկ 

պատճառով ԱՌԿ խորհուրդը իրազեկում  և ուսուցանում է  բնակչությանը հետևյալ հարցերով՝ 

մշտապես իմանալ միմյանց գտնվելու վայրը, յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է որոշի իրենց 

հավաքի վայր, թե համայնքի տարածքում, թե հարևան համայնքներում, բարեկամների տներում։ 

 

 6.17  Հրատապ միջոցառումներ ուսումնական հաստատություններում. 
Արտակարգ իրավիճակներում կրթության շարունակականության ապահովման նպատակով 

համագործակցելով մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության վարչության և շահագրգիռ 

մարմինների  հետ՝ կրթությունը շարունակվում  է ծավալվող վրանային ճամբարներում: 
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6.18 Հրատապ միջոցառումներ` ուղղված կացարանների ապահովմանը և կենցաղի 

կազմակերպմանը 
 Տարահանված բնակչության կացարաններով ապահովումը իրականացվում է` 

1. Համայնքի չվնասված, անվտանգ բնակելի ֆոնդում,  

2. վրաններում կամ արագ կառուցվող կացարաններում։ 

6.19 Փոխգործողությունների կազմակերպումը 
Փոխգործողությունները Եղեգնաձորի զինվորական կայազորի և ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի 

մարզային վարչության հետ  կազմակերպվում են  հետևյալ կարգով  ̀

 փոխգործողությունները կազմակերպվում և իրականացվում են նախապես մշակված ու հաստատված 

փոխգործողությունների պլանների հիման վրա. 

փոխգործողությունների պլանների համաձայն՝ արտակարգ իրավիճակների դեպքում՝ նշված  

մարմինների ազդարարումն իրականացնում է ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Վայոց ձորի մարզային փրկարարական 

վարչության ՃԿԿ-ը: -Փոխգործողությունների պլաններով նախատեսված ուժերի ազդարարումը, նրանց 

փրկարարական աշխատանքներին մասնակցությունը և նյութատեխնիկական ապահովումն 

իրականացնում են տվյալ  մարմինների ղեկավարները:  

Համայնքային կամավորական փրկարարական ջոկատների  ղեկավարումը փրկարարական 

աշխատանքների իրականացման գործընթացում կազմակերպում է ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Վայոց ձորի մարզային 

փրկարարական վարչությունը, իսկ այդ ուժերի անձնակազմերի ազդարարումը, հավաքը, մուտքն աղետի 

գոտի և նրանց նյութական ապահովումն իրականացնում են համայնքապետարանը։ 

 

6.20 Փրկարարական և մարդասիրական (նյութական) օգնություն 

ստանալու նպատակով վնասի և կարիքների գնահատում 
Արտակարգ իրավիճակների համայնքային հանձնաժողովը՝ աղետից հետո մինչև առաջին օրվա 

ավարտը օգնության հայտ է ներկայացնում Արտակարգ իրավիճակների մարզային 

հանձնաժողովին:  

Օգնության հայտը ձևակերպվում է գրավոր (հայերեն լեզվով): 

Օգնության հայտը ներկայացվում է գործող կապի միջոցներով` համակարգիչ (ինտերնետ), 

հեռախոս, ֆաքս: 

Օգնության հայտի ձևակերպման հիմք են հանդիսանում ստեղծված իրավիճակի 

եզրակացությունները և ճեպընթաց (արագ) գնահատման խմբերի գնահատականները: 

Վնասների և կարիքների գնահատումը իրականացվում է հարցաթերթիկներով 

(հավելված 12): 

 

VII. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ /ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  
ԱԻ արագ և համապատասխան արձագանքման գործողություններից հետո իրականացվում է  

համայնքի  վերականգնման/վերակառուցման աշխատանքներ սեփական ուժերով, միաժամանակ 

ՀՀ կառավարության կողմից աջակցությամբ։  

Վերականգնման միջոցառումների նպատակն է համայնքի արագ վերականգնումն ու 

կենսագործունեության վերսկսումը, ներառյալ` բնակելի ֆոնդը, կեսապահովման համակարգը, 

զբաղվածությունը, առողջապահությունը, բարեկեցությունը, ուսուցումը։ 

Վերակառուցման/վերականգնման միջոցառումները պլանավորվում են աղետից առաջ 

որպես համայնքի կայունության բարձրացման միջոցառումներ, որոնք ուղղված են 

ենթակառուցվածքների/կոմունալ-էներգետիկ համակարգերի, շինությունների կայունության 

ապահովմանն ու բարձրացմանը, դրանց արագ վերանորոգումը, շահագործումը և պահպանումը 

նպատակային ու արդյունավետ դարձնելու համար։ 

 
VIII. ԱՌԿ ՊԼԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ 
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1) Հիմնական տվյալների, վտանգների, խոցելիության և կարողությունների սխեմատիկ 

պատկերներ  ( հավելված N 1). 

2) Աղետների պատրաստվածության տեխնիկայի, սարքավորումների և պարագաների ցանկ( 

հավելված N 2). 

3) Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների օրացույց ( հավելված N 3). 

4) Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների տարեկան պլան-ժամանակացույց ( 

հավելված N 4). 

5) Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների հաշվառման թերթիկ ( հավելված N 5). 

6) Համայնքի ազդարարման սխեմա ( հավելված N 6). 

7) Տարահանման պլան և տարհանման ժամանակ (հավելված N 7). 

8) Համայնքում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերի վիճակագրական տվյալների և 

տեղեկությունների մատյան (հավելված N 8). 

9) Ահազանգման և արձագանքման հեռախոսահամարներ (Պլանի հավելված N 9). 

10) Ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերն ըստ բնորոշ աղետների (Համայնքին 

սպառնացող յուրաքանչյուր վտանգի համար) ( հավելված N 10). 

11) Ճշգրտման  թերթիկ ( հավելված N 11). 

12) Բազմոլորտային առաջնային կարիքների արագ գնահատման երկրորդային տվյալների 

հավաքագրման հարցաթերթիկ ( հավելված N 12): 

 

 

 

4. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 

Համայնքի զարգացման ծրագրում նախատեսված ծրագրերը և այլ աշխատանքներ 

ուղղված համայնքի զարգացմանը կիրականցվեն օգտագործելով համայնքի սեփական 

եկամուտները, ՀՀ Կառավարության պետական աջակցությունը, միջազգային և դոնոր 

կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ ներդրողների աջակցությունը: Նշված 

ծրագրերը իրականացնելու,  ներդրումները և աջակցությունը ստանալու համար այժմ 

տարվում են աշխատանքներ:  

Մասնավորապես ՀԶԾ-ում նշված մի քանի ծրագրերը նախատեսվում է 

իրականացնել ՀՀ Կառավարության և անհատ ներդրողների աջակցությամբ: Ծրագրերի մի 

մասը կիրականացվեն համայնքի սեփական եկամուտների հաշվին: 

Ստորև ներկայացվում է 2018-2022 թվականների ընթացքում վերոնշյալ  ծրագերի 

աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները և 

դրանց չափերը:  
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     Վերոնշյալ ծրագրերի բյուջեները հաշվարկված են նախնական գնահատմամբ, 

նախատեսվում է այդ ծրագրերը իրականացնել համաներդրմամբ՝ ներգրավելով համայնքի 

սեփական եկամուտները, ՀՀ Պետական աջակցությունը, ինչպես նաև միջազգային և դոնոր 

կազմակերպությունների, անհատ ներդրողների աջակցությունը: 

 

 

 

5. ՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

 

95% 

3% 2% 
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Համայնքի ՀԶԾ ծրագրով ներառված զարգացման ծրագրերը և աշխատանքները 

կարևոր են համայնքի զարգացման գործում, որոնք միտված են գլխավորապես համայնքի 

բնակչության կենսամակարդակի, սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-մշակութային   

պայմանների բարելավմանը, այդ իսկ պատճառով ՀԶԾ-ի մոնիթորինգը շատ կարևոր է:  

 

Նախատեսվում է մոնիթորինգ իրականացնել հինգ տարիների ընթացքում վերը 

նշված բոլոր ծրագրերի իրականացման փուլերում, ինչպես նաև իրականացնել 

մոնիթորինգ յուրաքանչյուր ծրագրի ավարտից հետո, հասկանալու ստացված օգուտները և 

հետագայում նմանատիպ ծրագրերի իրականցման ընթացքում կատարվելիք 

բարեփոխումները: 

Մասնավորապես մոնիթորինգի կենթարկվեն հետևյալ ցուցանիշները. 

 ծրագրի օգուտները և արդյունքները, 

 ներգրավված բնակիչների թիվը, 

 յուրաքանչյուր ծրագրի բյուջեն, դրա ֆինանսավորման աղբյուրները, 

Կատարված մոնիթորինգի արդյունքները կամփոփվեն և կներկայացվեն համայնքի 

բնակչության ուշադրությանը տարին մեկ անգամ՝ հրավիրելով համայնքի ընդհանուր 

ժողով: Այն կօգնի ապահովել ՏԻՄ աշխատանքների թափանցիկություն, ինչպես նաև 

յուրօրինակ հարթակ կհանդիսանա լսելու համայնքի բնակիչների առաջարկությունները և 

կարծիքները:Կյանքի կոչելով զարգացման բոլոր ծրագրերը կունենանք զարգացած և 

բարեկեցիկ համայնք: 

 

 

 

 

 

 

 


