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Մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր հողերը` այդ թվում նաև 

պետական սեփականության հողերը, “Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային 

բաժանման մասին” ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին” 2010թ. հուլիսի 

14-ի ՀՕ  114-ն ՀՀ օրենքի համաձայն ընդգրկվել են սահմանակից համայնքների վարչական 

սահմանների մեջ: Համայնքներին տրամադրվել է կադաստրային նոր քարտեզների էլեկտրոնային 

տարբերակները և օժանդակվել է միջհամայնքային սահմանանիշերի տեղադրման աշխատանքներին: 
Մարզպետարանի կողմից` հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի միջոցով իրականացվել է 

անհրաժեշտ համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005թ. 

հոկտեմբերի 27-ի թիվ 1873-Ն որոշման համաձայն համայնքների վարչական սահմաններից դուրս 

գտնվող հողերը սահմանակից համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելու 

աշխատանքներում՝ օժանդակվել է միջհամայնքային սահմանանիշերի տեղադրման, համայնքներին 

սահմանանիշերի ամրացման, դիտարկման, հավասարակշռման, կոորդինատների հաշվարկման 

տեխնիկական հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին: 

Լոռու մարզի 2014թ. հողային հաշվեկշռի համաձայն  համայնքների վարչական սահմաններում 

գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կազմում են 190536.6 հա, որից 

գյուղատնտեսական նշանակության՝ 82384.9 հա, բնակավայրերի՝ 259.8 հա, Արդյունաբերության 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր՝ 976.2 հա, 

էներգետիկայի կապի տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր՝ 1334.5 հա, 

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր՝ 1865.9 հա, հատուկ նշանակության՝ 1197.8 հա, 

անտառային՝ 100277.9 հա, ջրային՝ 2239.5 հա: 100277.9 հա պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային հողամասերը անհատույց, մշտական օգտագործման իրավունքով 

տրամադրված են “Հայանտառ”ՊՈԱԿ-ին: Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերից 1133 

հեկտար անհատույց, մշտական օգտագործման է տրամադրված պետական հիմնարկներին և 

կազմակերպություններին, 2675.0 հա տրված է վարձակալության իրավունքով և բոլոր 

պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով ստացել են պետական գրանցում:  

<<Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերը վարձակալության կառուցապատման իարվունքով տրամադրումը և օտարման կարգի 

հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի թիվ 

16-ն որոշմամբ սահմանված կարգով համաձայնություն է տրվել մարզի հինգ համայնքներում 

գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վարձակալության իրավունքով տրամադրման 

հողաշինարարական գործերին` Բլագադարնոյե համայնքում 179.0 հա, Լոռի Բերդ համայնքում 0.9 

հա, Կաթնաղբյուր համայնքում 435.3 հա, Դաշտադեմ համայնքում 92.2 հա և Լեռնապատ 

համայնքում 113.0 հա, իսկ երկու համայնքներում 112.93 հա էներգետիկայի, կապի տրանսպորտի, 

կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների կատեգորիայի հողամաս սահմանված կարգով 

հատկացվել է կառուցապատման նպատակով՝ Կաթնառատ համայնքում՝ 105.4 հա, Մեղվահովիտ 

համայնքում՝ 7.53 հա, որոնք իրականացվել են մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի աջակցությամբ և անմիջական գործուն մասնակցությամբ:  

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման /մարզային 

հողային պետական տեսչություն/ բաժնի կողմից ՀՀ կառավարության 2010թ. Հոկտեմբերի 28-ի 

<<Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին>> թիվ 1477-Ն որոշման 1-

ին կետի համաձայն հսկողություն է սահմանվել, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված 

պետական սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու 

պայմանագրերի պարզ գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տւամադրման և վարձավճարների 

գանձման նկատմամբ: 

Պետական և համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման և օգտագործման 

տրամադրման հրապարակային սակարկությունների մեխանիզմների կատարելագործման, 



պայմանագրերի պետական գրանցման աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության նպատակով 

մասնակցել ենք մարզի 20 համայնքներում անցկացված մրցույթներին և աճուրդներին: 

Ի կատարումն փոխվարչապետի 17.11.2010թ. թիվ 01/16/6718-10 հանձնարարականի  կազմվել է 

տեղեկատվություն մարզում իրականացված  հողերի աճուրդային վաճառքի վերաբերյալ:  

2014 թ.  մարզի 35 համայնքներում օտարվել է 138 միավոր հողամաս 33.76 հեկտար մակերեսով: 

Աճուրդների մեկնարկային գները սահմանվել է կադաստրային արժեքներով կամ գերազանցել է այն: 

2014թ. հողամասերի աճուրդներից համայնքների բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 80.0 միլիոն ՀՀ դրամ: 

ՀՀ կառավարության 2000թ. հոկտեմբերի 23-ի ՙՀայաստանի Հանրապետությաան հողային 

հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատելու մասին՚ թիվ 656 որոշման համաձայն կազմվել և 

ժամանակին ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե և ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն է ներկայացվել մարզի հողային հաշվեկշիռը 2014թ. հուլիսի 1-ի  դրությամբ: 

2014թ. կազմվել և ժամանակավոր սխեմաների միջգերատեսչական հանձնաժողովի  քննարկմանն է 

ներկայացվել 25 համայնքների հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմա: 2014թ. 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի  կողմից դրական եզրակացություն է ստացել 23 հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմա:  

1.16 հա հողամաս փոխադրվել է էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա, որից  0.22 հա ՙՙՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ՚՚ 

ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող կոմունալ օբյեկտների կառուցման և սպասարկման նպատակով, 0.52 

հա էներգետիկայի՝ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության նպատակով, 0.917 կապի:  

105.3 հա փոխադրվել է արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական օբյեկտների 

հողերի կատեգորիա, որից 44.56 հա արդյունաբերական օբյեկտների կառուցելու նպատակով, 60.7 

հա ընդերքօգտագործման նպատակով:  

2.76 հա բնակավայրերի հողերի կատեգորիա, հասարակական կառուցապատման:  

Հատուկ պահպանվող հողերի կատեգորիա 0.7 հա, որից պատմամշակությաին 0.15 հա,  0.55 հա 

հանգստի՝մարզադաշտի կառուցման:  

2014թ. միջգերատեսչական հանձնաժողովի  կողմից դրական եզրակացություն է ստացել Թեղուտի 

պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման նպատակով հողամասերի նպատակային 

նշանակության փոփոխման առաջարկությունը՝ 

207.24 հա փոխադրվել է արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

օբյեկտների հողերի կատեգորիա: 

8.34 հա հողամաս փոխադրվել է էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա: 

 

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանուման հետ 

աշխատանքներ են իրականացվել սեփականաշնորհված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 

նկատմամբ առաջին պետական գրանցման ժամանակ տեղ գտած անճշտությունների վերացման և 

2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի <<Ինքնակամ կառուցված շենքերի և շինությունների և ինքնակամ 

զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին>> ՀՕ-510-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջների համաձայն, տարբեր պատճառներով չգրանցված գույքերի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման կազմակերպման համար: 

Պատրաստվել է տեղեկատվություն և Տարածքային կառավարման նախարարություն ներկայացվել 

համայնքների կողմից գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վարձակալության 

տրամադրման վերաբերյալ:                                                       

Համայնքների կողմից փաստացի վարձակալության տրամադրված հողերի և վարձավճարների 

համաձայն նախապատրաստվել է համապատասխան տեղեկանքներ, համայնքների բյուջեներում 

համապատասխան փոփոխություններ կատարելու համար: 

Սեփական եկամուտների հավաքագրման նպատակով կատարվել են այցելություններ համայնքներ և 

տարվել բացատրական աշխատանքներ, որը կրում է շարունակական բնույթ: 

Համաձայնություներ է տրվել Կաճաճկուտ, Ալավերդի, Լեռնապատ, Օձուն, Մարգահովիտ, 

Շիրակամուտ, Սարամեջ, Սպիտակ համայնքներում հողամասերի գործառնական նշանակության 

փոփոխություններ կատարելու առաջարկություններին: 



Օժանդակվել է համայնքներում ինքնակամ կառույցների համայնքային սեփականության 

ճանաչման և օրինականացման աշխատանքներին: 

Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի /մարզային 

հողային պետական տեսչություն/ կողմից 2014թ. ընթացքում հողերի արդյունավետ օգտագործման և 

պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ՀՀ տարածքային 

կառավարման նախարար փոխվարչապետի 17.12.2013թ. թիվ 159-Ա հրամանով հաստատված 

ժամանակացույցի համաձայն ընթացիկ ստուգումներ է անցկացվել մարզի 37 համայնքներում: ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և հողային 

պետական տեսչության մասնագետների հետ հուլիսի 21-ից օգոստոսի 20-ը տեսչական ստուգումներ է 

անցկացվել մարզի 14 համայնքներում:  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի «Գեոդեզիայի և 

հողային պետական տեսչության» 17.10.2014թ. թիվ 05 որոշման համաձայն մարզպետի կողմից 

կայացված որոշումների համաձայն վարչական տույժ է նշանակվել 11 համայնքների ղեկավարների 

նկատմամբ: 

Համայնքի ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ կասեցնել  առանց պետական գրանցման, առանց 

մրցույթի  հողօգտագործումները, հայտարարել  մրցույթներ և օրենքով սահմանված կարգով կնքել 

հողամասի վարձակալության պայամանգրեր: 

Նախկինում տրված պարտադիր կատարման ցուցումների ընթացքը գտնվում է մարզպետարանի 

աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի /մարզային հողային պետական 

տեսչություն/ հսկողության տակ և հետևողական աշխատանք է տարվում հայտնաբերված 

խախտումները վերացնելու և այդպիսիք հետագայում բացառելու ուղղությամբ:  

Համայնքի ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ կասեցնել  առանց պետական գրանցման, 

առանց մրցույթի  հողօգտագործումները, հայտարարել  մրցույթներ և օրենքով սահմանված կարգով 

կնքել հողամասի վարձակալության պայամանգրեր: 

Նախկինում տրված պարտադիր կատարման ցուցումների ընթացքը գտնվում է մարզպետարանի 

աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի /մարզային հողային պետական 

տեսչություն/ հսկողության տակ և հետևողական աշխատանք է տարվում հայտնաբերված 

խախտումները վերացնելու և այդպիսիք հետագայում բացառելու ուղղությամբ: 

Չնայած վերը նշված աշխատանքներին դեռևս կան չլուծված հարցեր, որոնք խոչընդոտում են հողերի 

արդյունավետ  օգտագործմանը: Դրանցից են` 

- հողերի կարգերի վերանայումը և վերագնահատումը 

-սեփականաշնորհված մանր հողակտորների միավորումը` կոնսոլիդացիա: 

-կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած վրիպումների և անճշտությունների ուղղումը: 

Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերը վարձակալության կառուցապատման իարվունքով տրամադրումը և օտարումը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի թիվ 16-ն որոշմամբ 

սահմանված կարգով իրականացման լիարժեքությունը: ՀՀ կառավարության 2010թ. Հոկտեմբերի 28-

ի <<Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին>> թիվ 1477-Ն որոշման 

1-ին կետի համաձայն համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական 

սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու պայմանագրերի պարզ 

գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տւամադրման գործընթացի ապահովումը: 

“Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին” ՀՀ օրենքի 

համաձայն համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր հողերը ընդգրկվել են 

սահմանակից համայնքների վարչական սահմաններում, սակայն տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից անհրաժեշտ հսկողություն չի սահմանվում հողօգտագործողների կողմից 

հողային օրենսդրության պահանջների կատարման, հողամասերն ըստ նպատակային և 

գործառնական նշանակությամբ օգտագործելու, հողօգտագործման սահմանների և սահմանանիշերի 

պահպանման, հողերի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների, հողերի խախտման հետ կապված 

աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման, ապօրինի 

հողօգտագործման կանխարգելման, կասեցման նկատմամբ: 

Համայնքներում անբավարար վիճակում է գտնվում համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող արոտավայրերի և խոտհարքների և համայնքների վարչական սահմաններում 



ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վարձակալության իրավուքով 

տրամադրման աշխատանքները: 

Համայնքները չեն վարում <<Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության ստուգումների հաշվառման մատյան>>, օրենքով սահմանված դեպքերում ու 

կարգով հողային օրենսդրության պահանջները խախտողների նկատմամբ չեն կիրառում վարչական 

տույժեր, ինչպես նաև իրավասու մարմիններին չեն ներկայացնում հաղորդումներ` իրավախախտում 

թույլ տված անձանց` օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ:  

Հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման արդյունքում և հողամասերի 

օտարումներից առաջացող ֆինանսական միջոցները առաջնահերթությամբ չեն ուղղվում համայնքի 

քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի, հողերի գոտևորման և օգտագործման սխեմաների և 

այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմմանը: 

Անհրաժեշտ է 

ՈՒժեղացնել վերահսկողությունը հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության 

պահանջների կատարման, հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակությամբ 

օգտագործելու, հողօգտագործման սահմանների և սահմանանիշերի պահպանման, հողերի 

պահպանմանն ուղղված միջոցառումների, հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ 

կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման, ապօրինի 

հողօգտագործման կանխարգելման, կասեցման ուղղությամմբ: 
 

 

 

Հողաշինության  և  հողօգտագործման  

         բաժնի պետ                                   Ա.Օհանյան 


