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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ Լոռու մարզի 2018 
թվականիգործունեությանծրագիրըմշակվելէՀՀկառավարության 2017թ. հուլիսի 6-
ինիստիթիվ 29 արձանագրայինորոշմամբհաստատված ՀՀԼոռումարզի 2017-2025թթ. 
զարգացմանռազմավարության (ՄԶՌ) հիման վրա։ԾրագրումներառվելենՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կայացածնիստի N 29.7/[431977]-17 
N51 արձանագրությամբտրվածհանձնարարականիցուցանիշներնուուղղությունները, 
ինչպես նաեւ հաշվի են առնվել ՀՀ ՏԿԶ նախարարության կողմից մշակված «ՀՀ 
մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչները»: 

2018թ.-իգործունեությանԾրագիրընպաստելուէՄԶՌ-
ովսահմանվածնպատակներիեւգերակայություններիիրականացմանը։Տարեկանծրագրումն
երառվածեն 2018 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի, համայնքային բյուջեի, մասնավոր 
ներդրումներով, դոնորներով, միջազգային և այլ կազմակերպությունների կողմից Լոռու 
մարզում ընթացիկ տարում նախատեսվող ներդրումային ծրագրերը: Ոլորտների 
տրամաբանականհենք համակարգով նախանշված են ծրագրի միջոցառումները, որի 
մշտադիտարկման աշխատանքները կիրականացվենՀՀ Լոռու մարզպետարանիկողմից: 

ՄԶՌ-ովսահմանվելէմարզիզարգացմանտեսլականը, այնէ՝ունենալ 
բազմաճյուղ,զարգացածարդյունաբերություն, արդիականացվածգյուղատնտեսություն և 
զարգացած զբոսաշրջություն, ՏՏ ոլորտ։ 

2018թ.-իգործունեությանծրագրիհիմքումընկածէՄԶՌ-ննպատակները՝ 
1) մարզիտնտեսականաճիապահովում 
2) մարզի երեք տարածաշրջանների համաչափ զարգացման ապահովում 
3) տարածքային և տեղական 

զարգացմանկառավարմանկարողություններիևհամակարգերիզարգացում 
ՄԶՌ հիմնական գերակայություններն են 
1) արտահանմանը միտված արդյունաբերության զարգացում 
2) ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում 
3) մշակութային, գյուղական տուրիզմի զարգացում 
 
ԼոռուՄԶՌ-ի 2018թ.-

իգործունեությանծրագրիիրագործմանարդյունքումակնկալվումէստանալհետևյալհիմնակա
նարդյունքները՝ 

 
� Մարզի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճ 
� Ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների թվի աճ 
� Ակտիվ կազմակերպությունների թվի ավելացում   
� Գործազրկության մակարդակի նվազեցում  
� Աղքատության մակարդակի նվազեցում  
� Նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների ավելացում 
� Մարզային վարչակազմերի բարձրագույն կրթությամբ աշխատակիցների աճ 
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� Մարզային և համայնքային աշխատողների վերապատրաստման ծրագրերի 
իրականացում՝ նվիրված մարզային/տեղական զարգացմանը 

 
Սույնփաստաթղթիկազմմանհիմնականնպատակներն են՝ 

� նկարագրել ՄԶՌ-ի գերակայություններին եւ նպատակներին 
հասնելու2018թ.-ինիրականացվելիքմիջոցառումները 

� ներառելմիջոցառումներիիրականացմանցուցանիշներըևարդյունքներըտրամ
աբանականհենքում 

� համադրելիրականացվելիքմիջոցառումներնըստոլորտներիեւֆինանսականա
ղբյուրների. 
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1. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԱՐԶՈՒՄ  
 

 ՀՀԼոռումարզիհամախառններքինարդյունքը 2016թ.-իդրությամբկազմելէ 
225.0մլրդդրամ։Մեկ շնչի հաշվով մարզի ՀՆԱ-ն 2016թ.-ին կազմել է 1 
000.026դրամմիջին հանրապետական ցուցանիշի 59%-ը։ 

 
Լոռու մարզի 2017-2025թթ. զարգացման ռազմավարությունում բավարար կերպով 

գնահատված է աղքատության մակարդակը մարզում, այն կազմումէ. 
 

Տարեթիվ/մակարդակ Աղքատության 
Ծայրահեղ 

աղքատության 

2015թ. 36.2% 2.8% 

2016թ. 35.8%, 2.7% 
2017թ. կանխատեսում 35.2% 2.6% 
2018թ. կանխատեսում 34.6% 2.5% 

Նորաշխատատեղերիբացմանշնորհիվաղքատությանմակարդակը 2018թ.-ին 
կկրճատվի 0.6%-ովեւգործազրկությանմակարդակըկնվազի 0.8%-ով։ 

 Մարզում աղքատությունը եւ գործազրկության ցածր մակարդակը պայմանավորող 
հիմնական գործոնները մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման խոչընդոտներնեն, 
որոնց հիման վրա նախանշվել են աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունն ու 
համապատասխան միջոցառումները:  

 
 

2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ,ՓՄՁ,ՄԱՍՆԱՎՈՐՀԱՏՎԱԾ,ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՏԵԽՆՈ
ԼՈԳԻԱՆԵՐ 
 

 Արդյունաբերության, Փոքրևմիջինձեռնարկատիրության, 
ինչպեսնաևմասնավորհատվածիզարգացումըմարզումաղքատությանկրճատմանևտնտեսա
կանզարգացմանամենակարևորուղղություններիցմեկնէ: ԱյսկապակցությամբՄԶՌ-
ովառաջարկվումէբիզնեսպլանավորմանևկառավարմանտարածաշրջանայինհատուկմոտե
ցումներիկիրառմանմիջոցովմարզումբարձրացնելգործարարակտիվությունը, 
հատուկուշադրությունդարձնելովարտահանմաննուղղվածարդյունաբերությանզարգացման
ը, մասնավորապես՝հանքարդյունաբերության, թեթևարդյունաբերության, 
սննդիարդյունաբերությանևՏՏոլորտին։ 
 Մարզումոլորտիհիմնախնդիր են հանդիսանում 
մեքենաշինությանեւթեթեւարդյունաբերությանգործող կազմակերպությունները, որոնք 
աշխատում են հիմնականում իրենց հզորությունների 15-30% սահմաններում, ունեն 
վերազինման կարիք նոր սարքավորումներով և տեխնիկայով, ինչպես նաև նոր շուկաների 
բացահայտման: 
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Մասնավորհատվածիզարգացմանհիմնախնդիրներիվերլուծությունըցույցէտալիս, 
որմարզիտնտեսությանհետագազարգացմանհամարանհրաժեշտությունէՓՄՁ-
ներինցուցաբերվողաջակցությունը, 
առանձինոլորտներիևտարածաշրջաններիմակարդակովանցումկատարելմասնավորհատվ
ածիզարգացմանծրագրայինմիջոցառումներիիրականացմանը համայնք-
մասնավորհատվածհամագործակցությանը, 
մարզիտնտեսությանմեջնորտեխնոլոգիաներիկիրառումը։ 

2018թ.-
ինմարզիհամարառաջնայինկլինենարտահանողարդյունաբերականոլորտների՝հանքագոր
ծական, 
թեթեւեւսննդիձեռնարկություններիհետագազարգացումըեւարտադրությանծավալներիաճը
։Նախատեսվումէարտահանմանծավալները 2017թ.-իհամեմատավելացնել3%-ով։ 

Մարզումկիրականացվենմիջոցառումներ, որոնց 
արդյունքումփոքրեւմիջինձեռնարկություններիկողմիցթողարկվողարտադրանքիտեսակար
արկշիռը 2018թ.-ինարդյունաբերականարտադրանքումկբարձրանա 1.5%-ով։ 

2017թ.-ի նոյեմբերի դրությամբ Լոռու մարզում գործող ձեռնարկությունների քանակը 
8968, որտեղ աշխատատեղերի թիվը կազմել է 19825։  

2018թ.-ինԼոռումարզումԱրդյունաբերություն,ՓՄՁ,մասնավորհատված,ՏՏեւ 
զբոսաշրջություն ոլորտումնախատեսվածներդրումներիծավալըկազմումէ19.6մլրդդրամ, 
որիարդյունքումակնկալվումէձեռնարկություններիթվիավելացում1.1%-ով (կամ100-ով) 
եւաշխատատեղերիավելացումավելիքան1131-ով։ 

 

2.1 Արդյունաբերություն եւ մասնավոր հատվածի զարգացում 
ՀՀԼոռու մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղն էարդյունաբերությունը, որի 

հիմնական ուղղությունները հանքագործական, մշակող (մասնավորապես՝ 
մետաղագործական, սննդի և թեթև) արդյունաբերություններն են (Վանաձորում՝ թեթև 
արդյունաբերությունը և մեքենաշինությունը, Ստեփանավանում, Տաշիրում և Սպիտակում՝ 
սննդի արդյունաբերությունը): 

Չնայած համաշխարհային տնտեսությունում անկայունության որոշակի սպասումների, 
2018 թվականի համար մարզի արդյունաբերության գերակա ճյուղերում մասնավոր 
ընկերությունների, ներդրողների և ֆինանսական կառույցների կողմից նախատեսվել է. 

� Հանքարդյունաբերություն    1,6մլրդ դրամ 
� Մշակող արդյունաբերություն եւ այլ             6,585մլրդ դրամ 
ՄարզիհանքարդյունաբերությանառաջատարըԹեղուտՓԲԸ-նէ, որը 2018թ.-

իննախատեսումէներդրումներ,տարեվերջինկապահովիկայունաշխատատեղեր։«Սագամա
ր» ՍՊԸ-ն,վերալիցենզավորմանարդյունքում,2018թ.-
իննախատեսումէմեկնարկելհետախուզականաշխատանքներ,տարեվերջինընկերությունըվ
երագործարկելուհամար, (ներդրումներիծավալը350.0մլնդրամ)։ 
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ԻրանականՌադսանեՎաշամիրգրուպ» ՍՊԸ-ն 2017թ.-
ինմարզկենտրոնումսկսեցգազաբալոններիևկարբոնիգործարանիկառուցումը,որիներդրում
ներիծավալը 2018թ.-ինկկազմի 5.0մլրդդրամ։ 
 ԿարիարտադրությանբնագավառումԴարբբագսընկերությունը»նախատեսումէ 
1.2մլրդդրամներդրումներ, 
արդյունքումնորաշխատատեղերիթիվըկավելանաավելիքան700-ով։ 

2.2 Փոքր եւ միջին ձեռներեցություն  
Լոռու մարզի կազմակերպությունների մեծամասնությունը ՓՄՁ-ներ են, սակայն 

արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում շուրջ 76%-ը բաժին է ընկնում 9 
խոշոր արդյունաբերական կազմակերպություններին, փոքր և միջին բիզնեսին՝ 24%-ը: 

2018թ.-ին ՓՄՁ ոլորտի ներդրումների ծավալը կազմում է 8.242մլրդ դրամ։ 
2018թ. Լոռու մարզում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Լոռու մասնաճյուղի կողմից 

նախատեսվողմիջոցառումներիհամարպլանավորվածէշուրջ 
330.0մլնՀՀդրամ։Գրասենյակի գործունեության շրջանակներում կիրականացվեն 
բազմաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում՝  

1. ՓՄՁ-
իսուբյեկտներինգործարարտեղեկատվականևխորհրդատվականաջակցությունօրենսդր
ական դաշտում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ։ 

2. ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ուսուցողական, վարկային երաշխավորությունների, 
ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն: 

3. ՓՄՁ-ի սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում  
ՓՄՁ ԶԱԿ-ը Լոռու մարզում կշարունակի իրակագործել ԵՄ համաֆինանսավորմամբ 

իրականացվող «Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը» ծրագիրը, 
բաղկացած երեք բաղադրիչներից՝ «Ենթակառուցվածքների զարգացում», 
«Ձեռնարկատիրության զարգացում», «Զբաղվածության խթանում», արժեքը 270.0մլն 
դրամ։ 

Հայաստանի Վորլդ Վիժըն միջազգային կազմակերպության միջոցով Թումանյանի եւ 
Ստեփանավանի տարածաշրջաններում իրականացվելու է «Տնտեսական զարգացման» 
տեղական արժեշղթայի զարգացում  ծրագիրը, արժեքը 14.155մլն դրամ։ 

Զբաղվածության մարզային գրասենյակների միջոցով 2018թ.-ին մարզում 
կիրականացվեն գործատուներին աջակցման ծրագրեր շուրջ 168.1մլն դրամ 
արժողությամբ, այդ թվում՝ 

� Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական 
գործունեության աջակցության տրամադրում 

� Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքային 
ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման համար միանվագ 
փոխհատուցում գործատուին։ 

Քննարկման փուլում է Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական 
տնտեսությանն աջակցության տրամադրման ծրագիրը։ 
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2.3 Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ 
 ՀՀ կառավարության 2014թ. փետրվարի 13-ի N 227-Ա որոշման համաձայն 
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը (ՁԻՀ) ստանձնեց Վանաձորի 
տեխնոլոգիական կենտրոնի (ՎՏԿ) գլխավոր օպերատորի պարտականությունները: 
ՎՏԿ-ն իր գործունեությունը ծավալում է երեք հիմնական ուղղություններով՝ 

1. Մասնագիտական կարողությունների զարգացում, 
2. Բիզնես զարգացում և ակսելերացիա, 
3. Կառավարվող աշխատանքային տարածք: 
Ներկայումս ՎՏԿ-ում գործում է 7 ընկերություն, որն ապահովել է 61 աշխատատեղ։ 

Կենտրոնի պատասխանատուների աջակցությամբ 2017թ.-ին 7 թիմեր կարողացել են 
մասնակցել Աջակցություն ՓՄՁ զարգացման Հայաստանում Գերմանիայի ՏՀեւԶ 
նախարարության շրջանակներում ՁԻՀ-ի կողմից իրականացվող Բիզնես զարգացման 
աջակցություն նորարար տեխնոլոգիաների ուղղվածություն ունեցող ատարտափերին 
համաֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրին։ Արդյունքում հաղթած 2 թիմ 2018թ.-
ից կգործի ՎՏԿ-ում։ 

Կազմակերպվում են ձեռնարկատիրական եւ կառավարման հմտությունների 
զարգացմանը նվիրված սեմինարներ եւ դասախոսություններ, մարզում գործող 
ընկերություններին տրամադրվում են խորհրդատվություն։ 

Համաձայն ՄԶՌ-ի նպատակների, կանխատեսվել է ՏՏ ոլորտի մասնագետների աճ 
մարզում, որի 4%-ը նախատեսվում է 2018թ.-ին։ 

2018թ.-ինՀՁԻ-ի կողմիցկներգրավվեն եւս 7 ընկերությունՎՏԿ-ում գործելու համար, 
ձեւավորելով 100 
նորաշխատատեղ։Մարզումգործողձեռնարկություններինկտրամադրվիխորհրդատվություն
, կկազմակերպվեն մասնագետների եւ աշակերտների դասընթացներ, միջոցառումներ, 
այդ թվում ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղած գաղափարների հեքըթոն եւ 
ճարտարագիտական 2-րդ համաժողով-ցուցահանդեսը։ 

2018թ.-ին  Լոռու մարզում կբացվի Հայաստանի Մանուկներ Հիմնադրամի կողմից 
ՍՄԱՐԹ կենտրոնը, որի նպատակը գյուղական կյանքի ակտիվացումն է, դպրոցահասակ 
երեխաների եւ երիտասարդների կարողություններիեւ ունակությունների զարգացումը։ 
Կենտրոնը կապահովի շուրջ 50 նոր աշխատատեղ։ 

 
2.4 Զբոսաշրջություն 

Մարզում գործում են 16 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ՝ 2000 մարդ/օր 
հզորությամբ։ Հյուրատների թիվը արագորեն աճում է հատկապես գյուղական 
համայնքներում։ Զբոսաշրջիկների թիվը վերջին 3 տարում եռապատկվել է (շուրջ 90.0 
հազ. զբոսաշրջիկ), որոնցից 21.7%-ն են միայն օգտվել հյուրանոցային ծառայություններից։ 
Ոլորտի զարգացման համար վերջին 5 տարիներին ստեղծվել են զբոսաշրջային 
կենտրոններ Ալավերդի, Դսեղ, Ստեփանավան, Սպիտակ, Փամբակ համայնքներում։  

Զբոսաշրջիկների թվի ավելացման եւ 
մարզիգրավչությունըբարձրացնելունպատակով,ոլորտիզարգացմաննուղղվածբազմաթիվծ
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րագրերենմշակվելմարզպետարանի եւ 
միջազգայինհամագործակցությանշրջանակներում։Այդ թվում 2018թ.-իննախատեսվում է՝ 
ՀՀկառավարությանաջակցությամբ, 
ՖՀՊԱԿԱռեգիոնիհետհամատեղԼոռուտուրիզմիզարգացմանհիմնադրամիԹումանյան
աշխարհզբոսաշրջությանգրասենյակիկողմիցՄորգանիանվանցուցասրահ-
թանգարանիստեղծմանծրագիրը,շուրջ 
73.08մլնդրամարժողությամբ։Ֆինանսականլրացուցիչներդրումներիառկայությանդեպքում
5այլ 
ծրագրերեւսկյանքիկկոչվեն,որոնցնախահաշվայինարժեքըկազմումէշուրջ208.65մլնդրամ, 
ստեղծելով 16-19 նորաշխատատեղեր։ 

2018թ.-
ինծրագրերկիրականացվենէկոտուրիզմիզարգացմանուղղությամբդեպիպատմամշակութա
յինկոթողներտանողճանապարհներիբարեկարգման, 
զբոսաշրջայիներթուղիներիմշակման,հյուրատներիեւայլենթակառույցներիստեղծմանուղղո
ւթյամբ։ 

ԵՄհամաֆինանսավորմամբՀՀԼոռու,ԱրմավիրիեւՍյունիքիմարզերումիրականացվո
ղ «ՏարածաշրջանայինՓՄՁ-ներիմրցունակությանխթանումը» 
ծրագիրիենթակառուցվածքայինբաղադրիչիշրջանակներումնախատեսվումէՀՀԼոռումարզ
ում «ճամփեզրյակայանի» կառուցումևգործարկում (Ծրագրիարժեքը 
270.0մլնդրամ)։Այնկհանդիսանատարածաշրջանայինտնտեսականզարգացմաննուղղվածբ
ազմաֆունկցիոնալկառույց, 
որըկծառայինաեւորպես՝տեղեկատվականկենտրոնայցելուներիևզբոսաշրջիկներիհամարտ
եղեկատվությունկտարածվիմարզիզբոսաշրջայինգրավչություններիևծառայություններիվեր
աբերյալ։Կայանիկողմիցհետագաումկարողենկազմակերպվելնաևտեղականապրանքների
ցուցահանդեսներ, տոնավաճառներ, փառատոններ, 
վարպետացդասերևայլմիջոցառումներ՝տարածաշրջանիգրավչություններըևտեղականարտ
ադրանքըներկայացնելուևառաջմղելունպատակով։ 

ՀայաստանիՎորլդՎիժընմիջազգայինկազմակերպությանմիջոցովիրականացվելուէ 
«Զբոսաշրջությանզարգացմանևերիտասարդներիձեռներեցության» 
ծրագիրը,որիարժեքնէ11.495մլնդրամ։ 

2018թ.-իիրականացմանհամարՎանաձոր, Ալավերդի, Լոռիբերդ, 
Տաշիրհամայնքներիկողմիցմշակվելենզբոսաշրջությանխթանմաննուզարգացմաննուղղվա
ծծրագրեր,որոնքկյանքիկկոչվեններդրումներիառկայությանդեպքում. 

1.Վանաձորիգրավչությանբարձրացմանծրագիր (5 ենթածրագրերով) 
2. Վանաձոր, Ալավերդի, Լոռիբերդ, 
Տաշիրհամայնքներումենթակառուցվածքներիզարգացմաններդրումայինծրագրեր 

Ոլորտի ներդրումային ծրագրերի արժեքը կազմում է 3.179մլրդ դրամ, նախատեսվող 
աշխատատեղերի թիվը 65։ 
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3. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 
ՀՀ Լոռու մարզում առկա ֆերմերային տնտեսությունների թիվը.  

� փոքր տնտեսություններ - 587 (9-ով ավելացել է նախորդ տարվա նկատմամբ) 

� միջին տնտեսություններ – 198 (6-ով ավելի նախորդ տարվա նկատմամբ) 

� խոշոր տնտեսություններ – 37 (1-ով ավելի) 

Գյուղատնտեսությունում արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ 
լիզինգի աջակցության պետական ծրագրով մարզում 2017թ.-ին տրամադրվել է է 11 
միավոր գյուղտեխնիկա՝ 7 շահառուի։ 

Մարզումառկա է3 սպանդանոց,որից2-ըգործող՝ «ԽաչիկՏիտանյան»Ա/Ձ 
(Թումանյանիտարածաշրջանում), «Միտք-Կ» ՍՊԸ(Գուգարքիտարածաշրջանում), իսկ 
«Բոզոյան» ՍՊԸ(Տաշիրիտարածաշրջանում) գտնվումէգործարկմանփուլում: 

Ըստ ՄԶՌ-ի ոլորտի հիմնախնդիրներն են մշակաբույսերի միջին բերքատվությունը, 
որը զիջում է հանրապետական միջին ցուցանիշներին։Պատճառները հիմնականում 
ինտենսիվ տեխնոլոգիաների, մարզի կլիմայական պայմաններին հարմարեցված 
սերմացուների բացակայությունն է, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆիզիկական և 
բարոյական մաշվածությունը: 

Մարզի ցանքատարածությունները բնական աղետներից 
պաշտպանելուհամարանհրաժեշտենկարկտակայաններ։Նվազելենպտղատուայգիները 
(2.3հազ. հա)։Ոռոգելի9 610հա հողատարածքներիցփաստացիոռոգվումէշուրջ 2.5-3.0 
հազ.հա-ն։ 

Գյուղատնտեսությանզարգացմանհամարխնդիրէմնում համայնքների հանդամիջյան և 
դեպի հեռահար արոտավայրեր-խոտհարքտանողանբարեկարգ ճանապարհները։ 
Բնագավառում2018թ.-ինկիրականացվենշուրջ 
4.406մլրդդրամիներդրումներ,որիարդյունքումկստեղծվի160 նորաշխատատեղ. 

Մարզումառկա 42095 հավարելահողերիցյուրաքանչյուրտարիմշակվումէ 65-75%-ը: 
Նախատեսվումէ 2018թ.վարելահողերինպատակայինօգտագործումըավելացնել2104հա-ով 
(կամ 5%-ով): 

ՀՀ ԳՆ-իցստացվածտեղեկատությանհամաձայնԼոռու մարզում. 
� ԿհիմնվենԺամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած, 

1.5հաինտենսիվեւհակակարկտայինցանցերովցանկապատվածայգիներ, 1-ից մինչև 10 
հեկտար այգետնկումներև 0.5-ից մինչև 5հա հատապտղանոցներ:Տնտեսավարողներին 
պետական աջակցության շրջանակներումկտրամադրվեն սուբսիդավորվող վարկեր: 

� Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային 
համակարգերի ներդրման համար մատչելի պայմաններովկտրամադրվեն նպատակային 
վարկեր` վարկի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորմամբ։ 

� Կիրականացվիգյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադր-
վող  վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման մեխանիզմների վերանայում, նպա-
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տակ ունենալով շահառուների ուսուցումը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, 
տնտեսությունների խոշորացումը, վարկառուների ռեեստրի վարումը: Վարկավորման 
ժամկետը կսահմանվի մինչև 5 տարի, ելնելով ներդրումների ուղղվածությունից: 
Սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի 
տնտեսավարողներին և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին վարկերը կտրամադրվեն 
3% տոկոսադրույքով, իսկ հանրապետության մնացած համայնքների տնտեսվարողներին`  
5% տոկոսադրույքով: 
Անասնաբուծությանոլորտումմասնավորներդրումներիարդյունքումկիրականացվեն՝ 

Տաշիրիտարածաշրջանում«Բոզոյան» ՍՊԸ–իկողմից2018թ.-
ինկստեղծվիխոզաբուծականտնտեսության500 խոզամորհաշվարկով, ներդրմանչափը 
1.0մլրդդրամ, որըկբերի՝թվով 40-50 աշխատատեղերիստեղծում, 
տեղականարտադրությանխոզիմսիծավալներիավելացում (տարեկանկարտադրվի 600 
տոննախոզիմիս), մարզումխոզերիբարձրարժեքցեղերիբուծում: 

Ստեփանավանիտարածաշրջանում«ՏերտերյանՏրեյդ» ՍՊԸ-
իկողմիցկհիմնվիոչխարաբուծականտնտեսությություն՝ 10 000 գլուխգլխաքանակով, 
ներդրմանգումարը 2.5 մլրդդրամ, որըկբերիթվով 70 աշխատատեղերիստեղծում, 
տեղականոչխարիմսիարտադրությանծավալներիավելացում՝տարեկան 400 տոննա: 

Սպիտակիթռչնաբուծականֆաբրիկայումինկուբատորայինարտադրամասիկառուցու
մ` ներդրմանգումարը 700մլն. դրամ, որըկբերի՝նորաշխատատեղերիավելացում, 
տեղականարտադրությանթռչնամսիավելացմանը: 

Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում կհիմնվեն 2 նոր 
սպանդանոցներ՝տարեկան  21000 տոննահզորությամբև կգործարկվի Տաշիր համայնքում 
կառուցված սպանդանոցը, որը կապահովիսանիտարահիգենիկ պահանջներին 
համապատասխան պայմաններում սպանդի իրականացում: 

Կգործարկվի  2017թ. Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի  ծրագրի 
արդյունքում Մեծ Պարնի համայնքում հիմնված  անասնաբուժական սպասարկման 
կենտրոնը, որը կտանիտարածաշրջանի անասնաբուժական ծառայության սպասարկման 
որակի բարձրացման, կենդանիների արհեստական սերմնավորման աշխատանքների 
սպասարկման միջոցով տարածաշրջանի գյուղ. կենդանիների տոհմային գենոֆոնդի 
բարելավում: 

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ԱՐԴԻ  ծրագրի 
շրջանակներում կհիմնվի Արջուտ համայնքում կաթի հավաքման կետ, որը կնպաստի՝ 
հավաքված կաթի  պահպանմանը համապատասխան ջերմային պայմաններում, 
կաթնատու կովերի գլխաքանակի ավելացմանը: 

2018թ.-ինկավելացվի Շնող. Մեծ Այրում համայնքներում գործող և Ռոզֆռուտ  
ՍՊԸ-ի կողմից հիմնված սառնարանային տնտեսությունների արտադրության ծավալները, 
տնտեսություններիհզորությունը 400 տոննա։ Թումանյան համայնքում մշակվել է 
սառնարարնային տնտեսության հիմնման նոր ծրագիր։ 

Գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագրային դասնթացների իրականացում – Դասընթացների 
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արդյունքում մասնակիցների կողմից ձեռք բերված հավաստագիրը հիմք  կհանդիսանա 
մասնակցել գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագրին և ստանալ գյուղատնտեսության զարգացման համար մատչելի 
վարկեր: 
 Ըստ ՀՀ ԳՆ տրամադրած տեղեկատվության համայնքների գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 
նախատեսվող աշխատանքներն են- Թվով 3 համայնքի արոտների ջրարբիացման 
համակարգերի շինարարություն՝ մոտ 105.0մլն.դրամ,թվով 6 համայնքի 
«Արոտօգտագործողներիմիավորում» սպառողականկոոպերատիվներինշուրջ 30 
միավորգյուղտեխնիկայիտրամադրում՝մոտ 70.0մլն.դրամ, թվով 8 համայնքի 
«Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվների շուրջ 850 
անդամի ուսուցում: 

Պետական ֆինանսավորմամբ 2018թ. տարբեր հիվանդությունների դեմ 
պատվաստում կստանան  82 000 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, 35000 գլուխ 
մանր եղջերավոր կենդանիներ, 15500 գլուխ խոզեր, 280000 թև թռչուններ 
(ներկայացված են ոչ պաշտոնական տվյալներ): 

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից, ԵՄ ֆինանսավորմամբ 2018թ.-ին  
նախատեսված«Ճամփեզրյա կայանի» կառուցումը կծառայի նաև գյուղացիական 
տնտեսությունների կողմից արտադրվող գյուղ. մթերքների  վաճառակետ:  
Մարզի ոռոգման ոլորտում 2018 թ.-ին նախատեսվում է իրականացնել  

Ջրանցքների մաքրում (ձեռքով և մեխանիզմով) 3.56 հազ.խմ ծավալով կամ 47.6կմ 
ընդհանուր երկարությամբ:Մաքրման աշխատանքների իրականացման համար պետ. 
բյուջեից2018թ.-ին նախատեսվում է՝ 6.2մլն. դրամ:Ցանցերի նորոգում -նորոգման 
աշխատանքների կատարման համար 2018թ.-ին նախատեսվում է՝ 1.379 մլն. դրամ: 

Ընդհանուր առմամբ Լոռի ՋՕԸ-ի կողմից 2018թ.-ի համար նախատեսվումէ՝ 17.0մլն. 
դրամ ֆինանսավորում: 

Պետականաջակցությունկցուցաբերվիոռոգմանարդյունավետհամակարգերի (կաթիլա-
յինոռոգման) ներդրմանգործընթացում,նպատակայինվարկե-
րիտոկոսադրույքիմասնակիսուբսիդավորմանմիջոցով,բարձրացնելովվարկավորմանմատ-
չելիությանմակարդակը: 

ԻկատարումնՀՀկառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականինիստի 
29.7/[431977]-17 N 51 արձանագրության 7-րդ կետի հանձնարարականի. 

«Լոռի»ՋՕԸ-ի 2018թ.-իբյուջեինախագիծըկազմելիսհաշվիէառնվել, 
որԼոռումարզումոռոգելիհողերիմշակմանծավալները(ըստնախնական 2018թ. 
կազմվածջրօգտագործմանպլանի) 2017թ. հունիս-
հոկտեմբերամիսներինփաստացիոռոգված1941 
հահողատարածքներիփոխարեննախատեսվումէոռոգել2294 հա: 

Ոռոգելիհողատարածքներիավելացմանկարևորնախապայմանըհամայնքներիներքի
նցանցիվերանորոգումնէ, որիհամարնախատեսվածֆինանսականմիջոցըկազմումէ 
13.79մլն.դրամ: 
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Գյուղատնտեսության ոլորտում դաշտավարության և անասնաբուծության ճյուղերի 
հետ կապվածհաշվառման համակարգի արմատավորումը և թերությունների վերացումը 
հնարավոր է իրականացնել մարզպետարանի անմիջական հսկողության ներքո` 
մարզպետարանի կողմից ստեղծված մարզային հանձնաժողովի կողմից ամփոփված 
արդյունքները ներկայացնելով տարածքային վիճակագրական ծառայություն:  

 
5.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Լոռու մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար հանածոներով և իր 
նշանակությամբ երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում: 
 Մարզի տարածքում հանքարդյունահանման աշխատանքներ են իրականացնում 
շուրջ 35 կազմակերպություններ, որոնցից 5-ը իրականացնում են մետաղական 
հանքավայրերի շահագործում (Ալավերդու, Շամլուղի պղնձի, Թեղուտի պղինձ-
մոլիբդենային և Մղարթի ու Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերը):  
 Մարզում արտանետումների քանակը բարձր է հանքարդյունաբերության և 
մետալուրգիայի հաշվին: Մթնոլորտի աղտոտվածությունը մեղմելու նպատակով մարզի 
տարածքում վերջին տարիներին կատարվել է անտառտնկման և կանաչապատման 
աշխատանքներ։ 
 ԸստՄԶՌ-իմարզի 43 համայնքներում կազմակերպվում է կանոնակարգված 
աղբահանություն, մարզում գործող աղբավայրերը չեն համապատասխանում միջազգային 
չափորոշիչների պահանջներին: 
 Առ 31.12.2017թ.-իդրությամբմարզում՝փակվածաղբավայրերիթիվը 339է, 
շահագործվողաղբավայրերիթիվը9-ը, մշակվելէաղբահանությանսխեմա,  
ֆիզիկականեւիրավաբանականանձանցհետկնքելէ 2627 պայմանագիր (տարեսկզբի 1376-
իփոխարեն) եւհավաքագրվածգումարներիտեսակարարկշիռըկատարածծախսերիմեջ 
46.9%-իցդարձելէ 48.1%։ 2018թ.նախատեսվումէշահագործվողաղբավայրերիթիվըհասցնել 
7-իևաղբահանությունիրականացնողբնակավայրերիթիվը՝ 104-
ի,հավաքագրվողաղբահանությանվճարները 353.96մլնդրամ, որից 
98.9մլնդրամըիրավաբանականանձանցից:  

ՀՀԼոռումարզիհամայնքներումաղբահանությանաշխատանքներնիրականացնելո
ւհամար, բոլոր 56 համայնքներիղեկավարներինհանձնարարվելէծախսերնախատեսել 
2018 թվականիբյուջենկազմելիս, 
ինչպեսնաևաղբահանությանպայմանագրերկնքելհամայնքիբնակչությանևհամայնքումգ
ործողտնտեսվարողսուբյեկտներիհետ: 
ՊայմանագրերիկնքումնիրականացվելուէհամաձայնՀՀՏԿԶնախարարիհանձնարարակ
անինկիցդրույքաչափերիկիրառմանմեթոդականուղեցույցի:
 Համայնքներիղեկավարներինառաջարկվելէինչպեսիրենցբյուջեների, 
այնպեսէլդոնորևայլկազմակերպություններիմիջոցովձեռքբերելժամանակակիցտեխնիկ
ա՝սանիտարականմաքրմանաշխատանքներըպատշաճիրականացնելուհամար: 

 Մարզիբնապահպանականիրավիճակըբարելավելունպատակով 2018թ. 
նախատեսվումէիրականացնելհետևյալաշխատանքները. 
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 «Ընկերություններիկողմիցվճարվողբնապահպանականվճարներինպատակայինօգտագ
ործմանմասին» 
ՀՀօրենքիհամաձայնպետականբյուջեիցվնասակարազդեցությանենթարկվողմարզիհամայ
նքներին 2018թ. 
բնապահպանականուառողջապահականծրագրերիկատարմանհամարնախատեսվածէհա
տկացնել. 

Ալավերդիհամայնքին-  182.6մլն.դրամ,այդթվում 
 
� 2018թ. ընթացքում«Էյ-Թի-

Փի»բարեգործականհիմնադրամիկողմիցնախկինումհիմնադրվածանտառմշակույթներիխն
ամքի, 
ցանկապատիվերանորոգմանաշխատանքներըկպլանավորվենտարվասկզբինիրականացվ
ողուսումնասիրություններիցհետո,ըստանհրաժեշտության։Նախնականպլանավորմամբնա
խատեսվումէավարտելծառատնկմանաշխատանքներըՏաշիրիքաղաքի 
25համակերեսունեցողտարածքում։Լրացուցիչհետազոտություններիցհետոծառատնկմանա
շխատանքներկիրականացվեննաևմիքանիայլհամայնքայինտարածքներում։ 

� ԹեղուտիծրագրիշրջանակներումՀՀբնապահպանությանևՀՀգյուղատնտեսության
նախարարների 2008թ. 
համատեղընդունվածհրամանումկատարվածփոփոխություններովնախատեսվումէ 
180հապտղատուայգիներիհիմնմանաշխատանքներիրականացնելՇնողևԹեղուտհամայնք
ներիգյուղացիականտնտեսություններիմասնավորտարածքներում: 2015-17թթ. 
ընթացքումՇնողհամայնքումիրականացվելեն 30 
հապտղատուայգիներիհիմնմանաշխատանքներ (արքայանարինջ 10.8հա, կեռաս 1.9հա, 
խնձոր 3.4հա, դեղձ 4.95հա, սալոր 4.26հա, ընկույզ 2.3հա, սերկևիլ 0.7հա, տանձ 0.6հա, 
տխիլ 0.3հա, թուզ 0.4հա): 2018թ. նույնծրագրիշրջանակներումնախատեսվումէ 2017թ. 
հիմնված 10հապտղատուայգիներիմշակում, 
աշնանըլրացումևհանձնումսեփականատերերին, ինչպեսնաևևս 8-
10հապտղատունորայգիներիհիմնում: 

� Ընթացքիմեջէ 
«Կոշտկենցաղայինթափոններիհամակողմանիկառավարմանհամակարգ, Վանաձոր, 
Հայաստան» ծրագիրը: Ըստծրագրի KFW 
գերմանականզարգացմանբանկիօժանդակությամբԼոռումարզումնախատեսվումէկառուցել
նորսանիտարականաղբավայր: 
ԱղբավայրիկառուցմանհամարնախնականընտրվածէՔարաձորհամայնքիցդեպիարևմուտք
ընկածլանջը, որըգտնվումէՂուրսալիուՆորԽաչակապգյուղերիվարչականտարածքներում: 
Ծրագիրըմշակվելէ 2012-2014թթ. ERM (Գերմանիա), Infrastruktur & Umwelt (Գերմանիա) ու 
"ԷՅԹԻԷՄԷՍՍոլյուշնս" (Հայաստան) ընկերություններիստեղծածկոնսորցիումիկողմից: 
ԿառուցվելիքսանիտարականաղբավայրըպետքէծառայիոչմիայնԼոռումարզին, 
այլևՏավուշիմարզիԴիլիջանքաղաքին:Ըստնախնականգնահատականիայնծառայելուէ 25 
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տարի, ավելիքան  1.0մլնտոննաաղբընդունելուհեռանկարով: Աղբավայրնունենալուէ 
109,000 մ² տարածք, ներառյալպաշտպանիչգոտինևօժանդակտեղամասերը: 

Ծրագրիիրագործումընախատեսվումէսկսել 2018 թվականից: 

 

6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ 
6.1 Կրթություն 

 
ՀՀԼոռումարզումգործումեն163պետականհանրակրթականուսումնականհաստատու

թյուն, որից68-ը՝ հիմնական, 81-ը՝ միջնակարգ, 11-ը՝ավագ, 1- հատուկ դպրոց 
և2վարժարան: 

2017թ.-ին մարզի դպրոցներում աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցությունը կազմում է 
8.5/1։2018թ.-ին այդ հարաբերակցությունը կկազմի 8.6/1 (2018թ.-ին կանխատեսվում է 
աշակերտների թվի աճ)։Միջազգային և հանրապետական օլիմպիադաների մարզի 
մրցանակակիրների թիվը 2017թ.-ին 52 է, նախորդ տարվա նկատմամբ 16-ով ավելի, 
ուսումը միջազգային կամ ՀՀ ռեյտինգային ԲՈՒՀ-երում շարունակողների թիվը 652 է, 
նախորդ տարվա նկատմամբ այն նվազել է 128-ով։2018թ.-իննախորդ տարվա նկատմամբ 
շրջանավարտների թվի նվազման հետ կապված կնվազեն օլիմպիադաների 
մասնակիցների (մոտ 45 աշակերտ) եւ բուհերում ուսումը շարունակողների քանակը կիջնի 
302-ով։  

ԸՍՏՄԶՌ-իմարզի որոշ հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություններում առկա են կապիտալվերանորոգման, 
շուրջօրյաջրամատակարարման, կոյուղով, խաղահրապարակներով, 
մարզադահլիճներովևջեռուցմանկենտրոնացվածհամակարգերովապահովմանխնդիրները, 
որոնք բացասաբար ենանդրադառնումերեխաներիևդեռահասներիառողջությանվրա: 
Մասնավորապես՝ Վանաձորի թիվ 13,15,16,18,20,23,28, Գուգարքի ավագ և հիմնական, 
Դարպասի, Բազումի, Շահումյանի, Ձորագյուղի, Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոցները, 
ինչպես նաև Ալավերդու թիվ 3,5,6, Շնողի, ք. Թումանյանի, Ախթալայի թիվ 1,2 Թեղուտի, 
Լեռնապատի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններն ունեն 
վառարանային ջեռուցում: 

2018թ.-ի մարզիգործունեությանծրագրումներառվածենայն միջոցառումները, 
որոնքնպատակաուղղվածենմարզիկրթականհաստատություններիկառավարմանարդյունա
վետությանևկրթությանորակիբարձրացմաննուղղվածծրագրերիիրականացմանը:  

2018թ.-ինկրթական պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություններին  պետական 
բյուջեից հատկացված գումարը կազմում է 6.750 մլրդ դրամ։  

Կիրականացվենհետևյալմիջոցառումները. 
1.Նախակրթարաններիթիվը 5-

ովավելացնելուհնարավորությանուսումնասիրությունևիրականացում: 
Ներկայումսմարզումգործումէ 34 նախակրթարան, որից 32-

ըֆինանսավորվումենպետբյուջեից: Ըստ ՄԶՌ-ի ՆՈՒՀ-երի թիվը 
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Լոռումարզումհանրապետական միջինից բարձր է 8.1%-ով,սակայն հաճախող երեխաների 
թիվը ցածրէ, զիջելով հանրապետական միջինին 21%-ով։ 

2018թ.-ինկուսումնասիրվինախակրթարաններիթիվը 5-
ովավելացնելուհնարավորությունը՝Ալավերդութիվ 9, Վանաձորիթիվ 
9դպրոցներում,Աքորի, Շնող, Մարգահովիտհամայնքներում: 
Արդյունքումդպրոցահեննախակրթարաններումկապահովվիավագնախադպրոցականտար
իքիերեխաներիընդգրկվածությանաճեւերեխաներիհաճախումներիթվիավելացում: 
Արդյունքում ՆՈՒՀ հաճախող սաների թիվը մարզում կավելանա 140-ով։ 
2. Մարզումգործողթերբեռնվածդպրոցներիռացիոնալացմանուսումնասիրություն 

Մարզումգործումենդպրոցներ, 
որոնքթերբեռնվածենևշենքայինհզորություններըռացիոնալչենօգտագործվում:Նմանատիպ
դպրոցներըհիմնականումչունենժամանակակիցպահանջներինհամապատասխանողշենքա
յինպայմաններևգույքայինապահովվածություն: 
Առանձինառարկաներդասավանդվումենոչմասնագետներիկողմից:  

Թերբեռնվածդպրոցներումկիրականացվիուսումնասիրություն, 
ռացիոնալացմանենթակադպրոցներիմասով: 
Արդյունքումաշակերտներըկհաճախենհարակից, 
գույքովևմասնագետկադրերովապահովվածդպրոցներ: 
Կիրականացվիպետականբյուջեիմիջոցներիռացիոնալօգտագործում: 

3.ա/Մարզիհանրակրթականդպրոցներում«Սմարթ» դասարաններիավելացում 

բ/Մարզկենտրոնումևտարածաշրջանայինկենտրոններումբարձրակարգմասնագետներովհ
ամալրվածդպրոցներիառանձնացումևօնլայն(առցանց) 
դասերիկազմակերպումգյուղականհամայնքներիդպրոցներիհետ: 

ա/Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիներդրումըևզարգացումըդիտելովառաջնահերթությու
ն, մարզը 2017թ. հայտարարվելէ «Սմարթ» մարզ: 
Այդգաղափարախոսությանշրջանակներումմարզի 16 
հանրակրթականդպրոցներումստեղծվելեն «Սմարթ» 
դասարաններ՝հագեցածամենաժամանակակիցտեխնիկականմիջոցներով, 
բարձրհզորությանհամակարգիչներով,սմարթգրատախտակով: 
Դասասենյակներիվերանորոգումը, կահավորումը, 
համակարգչայինտեխնիկայիձեռքբերումըիրականացվելէդպրոցներիխնայողություններիհ
աշվին: 
Կրթությանորակըբարձրացնելունպատակովանհրաժեշտէմարզումավելացնելնմանատիպդ
պրոցներիթիվը: 
ՀիմնականնպատակնէհանրակրթականդպրոցներընախապատրաստելՎանաձորիտեխնոլ
ոգիականկենտրոնի, նորկառուցվող «Սմարթ» 
կենտրոնիևնմանատիպայլկառույցներիհետհամագործակցությանձևավորմանը 
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/ուսուցիչներիվերապատրաստում, աշակերտներիուսուցում, 
ինքնուրույնհետազոտականևկիրառականգործունեությանիրականացումևայլն/: 

2018թ. նախատեսվումէ6«Սմարթ» դասարաններիհիմնումՎանաձորիթիվ 1, թիվ 3, 
Գյուլագարակիհիմնական, Լեռնապատի, Ալավերդութիվ 4, Օձունիթիվ 2 
ևԼեռնահովիտիմիջնակարգդպրոցներում/ 
հնարավորէնմանդասարաններունեցողդպրոցներիքանակիավելացում/ - 
արժեքը42.58մլն.դրամ: 
բ/ Մարզումկանշատդպրոցներ, որոնքթերբեռնվածեն: 
Դրանքհիմնականումգյուղականկամսահմանամերձդպրոցներնեն: 
Չկանանհրաժեշտքանակությամբ,բարձրակարգմասնագետներ,դասավանդողանձնակազմ
ըբավարարչիտիրապետումկրթությանժամանակակիցմեթոդներինևտեխնոլոգիաներին,դե
ռևսշոշափելիթիվենկազմումոչմասնագետները։ 

Արդյունքումընդլայնելովուսումնականգործընթացումտեղեկատվական-
հաղորդակցմանտեխնոլոգիաների՝որպեսուսուցմանևդասավանդմանմիջոցիկիրառումը, 
կստեղծվիբարձրակարգմասնագետներովհամալրվածդպրոցներիբազա, 
կկազմվիժամանակացույց՝նախատեսելովշաբաթականառնվազնմեկդպրոցիհետհեռավար
ուսուցմամբդասիանցկացումհամացանցի միջոցով: 
4. Մարզումընդհանուրթվով 10 քոլեջների, 
դպրոցներիևմանկապարտեզներիվերակառուցում,  հիմնանորոգումևկառուցում 
Մարզիմիշարքկրթականհաստատություններիշենքայինպայմաններըբավարարչենորակյալ
կրթականգործունեությունիրականացնելուհամար: Այդնպատակովնախատեսվումէ 2018 
թվականինկառուցման, 
վերակառուցմանևհիմնանորոգմանաշխատանքներիրականացնելմարզիթվով 10 
կրթականհաստատություններում: 

Արդյունքում՝կիրականացվենքոլեջների, 
հանրակրթականդպրոցներիևմանկապարտեզներիշենքայինպայմաններիբարելավումևոր
ակյալկրթությունստանալուհամարանհրաժեշտպայմաններիստեղծում: 
5.Մարզումգործողմիջինմասնագիտականուսումնականհաստատություններիռացիոնալաց
մանհնարավորություններիուսումնասիրությունևգործողություններիծրագրիկազմում: 

ՀՀևԵվրոպականհանձնաժողովիմիջև 2016 
թվականիդեկտեմբերինստորագրված«Որակավորումներիբարելավումավելիլավաշխատա
տեղերիհամար»ֆինանսավորմանհամաձայնագրի (այսուհետ՝Համաձայնագիր) 
շրջանակներումՀՀԿԳնախարարությանկողմիցՀայաստանումԵվրոպականմիությանպատվ
իրակությունառաջարկությունէներկայացվելՀամաձայնագրովնախատեսվածնախապայմա
ններըևթիրախներըփոփոխելուևՀՀԼոռումարզում՝ՎանաձորիևՍտեփանավանիգյուղատնտ
եսականքոլեջներում, 
ՀայաստանիազգայինագրարայինհամալսարանիՎանաձորիմասնաճյուղում,գյուղատնտես
ականուղղվածությանմիասնականուսումնականկենտրոն (կլաստեր) ստեղծելումասին: 

Արդյունքում՝կունենանքկրթությանորակիբարձրացում, 
որակյալդասախոսականկազմիևֆինանսականմիջոցներիկենտրոնացում: 
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Ուսանողներիներհոսքայլմարզերիցևարտերկրից: 
Ներկայումսառաջարկությունըքննարկմանփուլումէգտնվում:  

 
6.2 Մշակույթ,սպորտեւերիտասարդությանհարցեր 

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը 2018 թվականին իրականացնելու է ՀՀ Լոռու մարզի 
Քոբայր համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի սեղանատան, Ալավերդի 
համայնքի Սանահին վանական համալիրի Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցու և Լոռի Բերդ 
համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի պարսպապատերի վերականգնողական և 
ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքներ: 

ՀՀԼոռումարզումգործումեն 19 մարզադպրոց, 3 մարզականակումբ, 
մարզականհասարակականկազմակերպություններ: 
Տարբերմարզականթիմերումևխմբակներումընդգրկվածենմոտ 7000 երեխա: 
Լոռումարզըթեհանրապետականևթեմիջազգայինասպարեզներումմիշտաչքիէընկելիրմար
զականհաջողություններով: Վանաձորումբացվեցֆուտբոլիակադեմիա, 
ինչընորխթանկհանդիսանամարզումֆուտբոլմարզաձևիզարգացմանգործում:  

2011թ.նոյեմբերիցՎանաձորումգործումէՀայաստանիերիտասարդականհիմնադրամ
իԼոռումարզայինկենտրոնը,որինպատակնէմարզիերիտասարդությանակտիվությանխթան
ումը, երիտասարդականկազմակերպություններիհզորացումը, 
տարբերոլորտներումերիտասարդությանմասնակցությանապահովումը, 
ինչպեսնաև՝ծրագրերի, 
դասընթացներիմիջոցովմարզաբնակերիտասարդներիկարողություններիուհմտություններ
իզարգացումը։ 

2018թ.-ին ոլորտի միջոցառումների իրականացման համար նախատեսված 
գումարը 366.6մլն դրամ է։ 

6.3 Առողջապահություն 

Հաշվիառնելովմարզիառողջապահությանոլորտիներկաիրավիճակը, 
առողջապահականծառայություններիմատչելիությանուորակիբարձրացումըմարզումսահմ
անվելէորպեսՄԶՌ-իոլորտայինգերականպատակ: 
Այսնպատակինէմիտվածառողջությանառաջնայինպահպանմանմակարդակի, 
առաջնայինևերկրորդայինբուժօգնությանբուժհաստատություններիշենքայինպայմանների
ևնյութատեխնիկականբազայիբարելավման, 
կադրերիվերապատրաստմանտարափոխիկհիվանդություններիևՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-
իկանխարգելմանուժեղացմանուղղությունները: 

2018թ.-ին ոլորտում իրականացվող միջոցառումները նպատակաուղղված են. 

• Համայնքայինևմարզայինմակարդակներումկառավարման, 
մոնիտորինգիևվերահսկողությանբարելավմանը 

• Ազգաբնակչությանըցուցաբերվողբուժօգնությանորակիևմատչելիությանշարունակա
կանբարձրացմանը 
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• Բնակչությանոչվարակիչհիվանդություններովհիվանդացությանևմահացությանկրճ
ատմանը 

• Սոցիալականհատուկնշանակությունունեցողևտարափոխիկհիվանդություններիկան
խարգելմանը 

• Շտապբուժօգնությանմատչելիությանևսպասարկմանորակիբարելավմանը 
• Երեխաներինևդեռահասներինցուցաբերվողբուժօգնությանորակիևմատչելիությանշ

արունակականբարձրացմանը 
• Նորածիններիառողջությանբարելավմանը, 

նորածնայինհիվանդացությանևմահացությանկրճատմաանը, 
մայրականմահացությանկրճատմանը 

• Վաղհասակիերեխաներիհիվանդացությանևմահացությանիջեցմանը, 
առողջաճիևզարգացմանապահովմանը 
ՀՀտարածքում 2017թ. 

ներդրվելէէլեկտրոնայինառողջապահությանմիասնականտեղեկատվականհամակարգ 
(armed.am)՝ազգաբնակչությանբուժօգնությանորակիևմատչելիությանապահովման, 
ինչպեսնաևկոռուպցիոնռիսկերիվերացմաննպատակով: 
ԳործողէլեկտրոնայինառողջապահությանհամակարգիշարունակականբարելավումՀՀԼ
ոռումարզիառողջապահականհաստատություններում: 

2018թ-ինմարզումկիրականցվեն5.994մլրդդրամիաշխատանքներ, այդթվում. 
� մարզիառողջապահականընկերություններիկանխատեսվողբյուջեն, 

ներառյալպետականպատվերըեւվճարովիծառայությունները) 
� առողջապահական ընկերություններինորժամանակակից  

սարքավորումներով  հագեցում և  նործառայությունների  ներդրում 
� 2018 

թվականինվճարովիծառայություններիգներըսահմանելշուկայականգներինհամապատասխ
ան/ոչպակասսոցիալականփաթեթովմատուցված  ծառայությունների  գների/ 

� Բժշկական կադրերով համալրում՝ կազմակերպելով դինամիկ 
սերնդափոխություն:  

Առողջապահական կազմակերպությունների տարեկան բյուջեի մեջ վճարովի 
ծառայությունների տեսակարար կշիռը31.12.2017թ.-ի դրությամբ 16.6 է, տարեսկզբի 13.8-ի 
համեմատությամբ։ 

2018թ.-ին նախատեսվում է վճարովի ծառայությունների աճ շուրջ 12%-ով,2017թ.-ի 
համեմատ կամ կդառնա 851.6 մլն դրամ: 

6.4 Սոցիալականապահովություն 
Լոռու մարզում ընտանեկան եւ սոցիալական նպաստ ստացողների թիվը 19443 է, 

եռամսյակային հրապատ օգնություն ստացող ընտանիքների քանակը՝968(միջին 
ամսական), կենսաթոշակառուների թիվը 50874, հաշմանդամների թիվը՝ 18449։ Ըստ 
ՄԶՌ-ի ՀՀ մարզերից ամենաշատ կենսաթոշակառուներ եւ հաշմանդամներ բնակվում են 
Լոռու մարզում։ 
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2018թ.-ինսոցպաշտպանությանբնագավառումնախատեսվում 
7.34մլրդդրամիաշխատանքներիիրականացում, այդթվում՝ընտանեկանեւսոց.նպաստների, 
հրատապօգնությանվճարումներ։ 

2018թ. ՄԶՌ-
իսոցիլականապահովությանոլորտիուղղություններովառաջարկված3ծրագրերումոլորտայի
ննպատակէդիտվումբնակչությանըմատուցվողսոցիալականծառայություններիմատչելիությ
անապահովումը ևորակիբարձրացումը: 
ԾրագրերիկենսագործմանըկուղղորդվենԼոռումարզումսոցիալականծառայություններմատ
ուցողկառույցներիհամակարգիգործունեությանարդյունավետությանըևորակիբարձրացմա
նըմիտվածնյութատեխնիկականպայմաններիբարելավումը /առաջարկվելէ`«Լոռու 
մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների 
շենքային պայմաններիբարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների 
գործունեության կազմակերպում և համակարգում» թիվ 1 ծրագիրը/, 
Սոցիալականապահովությանբնագավառիմասնագետներիշարունակականվերապատրաս-
տումը, Սոցիալական սպասարկման բնագավառի մատչելի միջավայրի ապահովումը 
/առաջարկվելէ` «Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների մշակութային և սպորտային 
կենտրոններում թեքահարթակների կառուցում»թիվ 2 ծրագիրը/, Աջակցու-
թյունբնակարանայինապահովմանքաղաքականությանը 
/առաջարկվելեն«Զոհվածկամհաշմանդամդարձածզինծառայողներիընտանիքներիբնա
կարանայինապահովում»թիվ 3ծրագրերը/: 

Ծրագրայինաշխատանքներիիրականացմանհամարցանկալիէ, 
որբացիպետականբյուջեիմիջոցներիցլինեննաևորոշակիներդրումներմիջազգային, 
դոնորևմասնավորկազմակերպություններիկողմից, որոնքկնպատակաուղղվենՄԶՌ-
ովոլորտումնախատեսվածաշխատանքներիիրականացմանը:  

2018թ. 
սոցիալականծառայություններիմատչելիություննուորակըբարձրացնելուհամարանհրաժեշտ
էընդլայնելսոցիալապեսխոցելիխմբերինուղղվածաջակցությանծրագրերը, 
մասնավորապեսբարելավելկարիքավորընտանիքների, անօգնականտարեցների, 
հաշմանդամությունունեցողանձանցևգործազուրկներիպաշտպանվածությունը: 
Բազմամյածրագրերիիրականացմանհամարնախատեսվումենիրականացնելընդգրկունաշ
խատանքներ, 
որոնցումկարևորվումէնաևսոցիալականծառայություններմատուցողկազմակերպություններ
իշարունակականաջակցությանցուցաբերումը: 

Պետությունըուղղորդվածևկանոնակարգվածաշխատանքներէիրականացնումինտեգ
րվածսոցիալականծառայություններիհամակարգիկայացմանուղղությամբ, 
որըՄԶԳծրագրովնախատեսվածաշխատանքներիցէ, որիիրակա-
նացմամբԼոռումարզումարմատապեսկլուծվիայդկառույցներիշենքայինպայմաններիբարել
ավմանհիմնախնդիրը: 2018թ. սպասելիքներըմեծեն, 
քանիորպետականծրագրայինաշխատանքներումԼոռումարզումՀամալիրկենտրոններիձև
ավորումըօրակարգայինէ. Վանաձորումվերանորոգվելէհամալիրկենտրոնը, 
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Տաշիրումայնընթացքիմեջէ, 
իսկմյուստարածաշրջանայինկենտրոններում՝ՍպիտակումևՍտեփանավանում՝կառուցում, 
Ալավերդիումտրամադրվածտարածքներիվերապրոֆիլավորում։Պետականքաղաքականու
թյանհիմքումդրվածէորակյալհամալիրսոցիալականծառայություններիմատուցումը, 
որիիրականացմանհամարշատէկարևորվումնաևսոցիալականծառայություններմատուցողկ
առույցների /պետական, ոչպետական/ 
համակարգչայինտեխնիկայովհագեցվածությունըևհամացանցայինկապովապահովումը:  

Որակյալսոցիալականծառայություններմատուցելունախապայմանէբնագավառումնե
րգրավվածսոցիալականաշխատանքիմասնագետներիմասնագիտականհմտություններիշա
րունակականկրթությունը: 

2018թ. զբաղվածությանարդյունավետությունըբարձրացնելու, 
գործազուրկներիևաշխատանքփնտրողներիհամարաշխատանքիհնարավորություններըմե
ծացնելունպատակովՀՀկառավարությունըկշարունակիիրնպատա-
կամետքաղաքականությունը:  

ՄԶՌառաջարկվելէնաևտարեցներիևհաշմանդամությունունեցողանձանցհիմնախնդ
իրներիլուծմաննուղղվածքաղաքայինհամայնքներիմշակութայինևսպորտայինկենտրոններ
ումթեքահարթակներիկառուցումը:  

2018թ. 
նորորակէսպասվումհաշմանդամությունունեցողանձանցհամարհավասարհնարավորությու
ններիապահովմանհարցում, 
այդակնկալելիէՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությանթիրախավորված
էտարեկանմիջոցառումներիծրագրիցելնելով:  

Կարևորնշանակությունունիզոհվածկամհաշմանդամդարձածզինծառայողների, 
ինչպեսնաևփախստականներիընտանիքներիբնակարանայինապահովմանծրագրերը: 
Փախստականներիհարցումդեռևստեղաշարժչկա, 
իսկզոհվածկամհաշմանդամդարձածզինծառայողներիբնակարանայինապահովմանհարցո
ւմշնորհիվՀՀնախագահիհանձնարարականիևՀՀկառավարության 10.08.2017թ. թիվ 1016-
Նորոշման 2-րդկետիպահանջներիզգալիառաջընթացէգրանցելև 2018թ. 
սպասելիքներըմեծեն: 
. 
7. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

7.1 Տրանսպորտևճանապարհաշինություն 

Լոռու մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը կազմում է 891.1կմ, 
այդթվում՝ 

• միջպետականնշանակության՝ 218.9կմ 
• հանրապետականնշանակության՝ 264.3կմ 
• տեղականնշանակության՝ 407.9կմ  

Մարզում կան՝   
• կամուրջներ և կամրջային անցումներ- 175 հատ 
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• ավտոմոբիլային թունելներ- 5 հատ  

Մարզով անցնող միջպետական նշանակության ավտոճանապարհները կազմում են 
Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ավտոճանապարհային ցանցի 12.4%-ը:  

Ըստ ՄԶՌ-ի մարզում լավ գնահատական ունեցող մարզային /տեղական/ 
նշանակության ա/ճանապարհների կշիռն ընդհանուրի նկատմամբ կազմում է 11.4%, 
բավարար` 28.8%, վատ վիճակի` 59.8%: Շահագործվող 
կամուրջներիցառավելնշանակալիենվեցը, որից երեքը գտնվում են Մ6-ի վրա։  

Մարզում առկա հատուկ տեխնիկայի քանակը բավարար չէ անհրաժեշտ 
քարաթափումների և սողանքներիհետևանքներիվերացման, ինչպեսնաև 
սանիտարահիգիենիկ վիճակի բարելավմանապահովմանհամար։ 

ՀՀ տրանսպորտի, 
կապիևտեղեկատվականտեխնոլոգիաներինախարարությանևԼոռումարզպետարանիկողմ
իցՀՀպետականբյուջեովևայլվարկայինմիջոցներով 2018թ.-
ինՀՀԼոռումարզումպլանավորվելէիրականացնել 7,359մլրդ.դրամիաշխատանքներ, որից. 

783.3 մլն.դրամպետբյուջեիմիջոցներով.   
• ՍտեփանավանքաղաքիՍոսՍարգսյան-Միլիոնիփողոցիհիմնանորոգում,  
• ՍտեփանավանքաղաքիԳ.Նժդեհիփողոցիհիմնանորոգում,  
• ԱլավերդիքաղաքիՀ.Թումանյանիփողոցիհիմնանորոգում, 
• Մարզայիննշանակությանա/ճանապարհներիպահպանումևշահագործում 

 
6575.7 մլն դրամ՝ վարկային միջոցներով. 
• Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության 

ճանապարհի 38.45կմերկարությամբճանապարհահատվածիվերականգնում և 
բարելավում (առաջին փուլի ավարտը նախատեսված է 2018թ. վերջին): 
 
Մարզումգործումեն 62 

ներմարզայինկանոնավորուղևորափոխադրումներիերթուղիներ, որոնքսպասարկվումեն 14 
կազմակերպություններիկողմից: Ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 
իրականացվում են մարզիխոշոր 3 քաղաքներում: 

ԸստՄԶՌ-ի,ճանապարհայինցանցիանբավարարվիճակի եւ ուղևորահոսքի 
սակավության պատճառով մարզի 6 (Դաշտադեմ, Հովնանաձոր, Քարաբերդ, 
Կաճաճկուտ, Ծաղկաշատ և Ձորագյուղ) փոքր համայնքներից կանոնավոր 
ուղևորափոխադրումներ չեն իրականացվում:  

Մարզի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով սպասարկվող 
բնակավայրերի թվի ավելացման հետ կապված. 

ՀամաձայնՀայաստանիՀանրապետությունումմիասնականերթուղայինցանցիստեղծմա
նտեխնիկականառաջադրանքի, 2018թ.-ից 
նախատեսվումէմարզիխոշորքաղաքներիցկամմարզկենտրոնիցդեպիԵրևան 
(կամմարզկենտրոնըիրենհարողբոլորբնակավայրերինկապող) 
երթուղիներիսպասարկմանհամարհայտարարելմրցույթներմեկփաթեթով: 
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Արդյունքումհնարավորկլինիընտրելմեկփոխադրող, 
որըկսպասարկիմարզիինչպեսշահութաբեր, 
այնպեսէլոչշահութաբերերթուղիներնամբողջովին:2018թ.-ին նախատեսվում է այդ 
չսպասարկվող բնակավայրերի թիվը նվազեցնել 1-ով և 42 բնակավայրեր, որոնք 
ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն հիմնանորոգումների 
արդյունքում հասցնել 40-ի: 
 

7.2 Խմելուջրամատակարարումևջրահեռացում 

 Մարզիբնակչությանըկայուն, 
մատչելիևորակյալխմելուջրամատակարարմանբարելավումըոլորտիզարգացմաննպատակ
ներիցէ:  Մարզի համայնքներիշուրջ 65-70%-ում գործում է շուրջօրյաջրամատակարարում:  
 ՄԶՌ-ի 
ոլորտիհիմնախնդիրէհանդիսանումջրամատակարարմանևջրահեռացմանհամակարգերիմ
աշվածությունը: Ջրամատակարարման խնդիր ունի մարզի բնակչության 2.1%-ը, իսկ 
ջահեռացման խնդիր ունեցող՝բազմաբնակարան շենքերում ապրող բնակիչները կազմում 
են մարզի բնակչության 3.0%-ը։ 
  ՀՀԼոռումարզումՀայ-Գերմանականհամագործակցությանծրագրիշրջանակներում 
KFW 
բանկիֆինանսավորմամբմարզիբնակավայրերիջրամատակարարմանևջրահեռացմանհամ
ակարգերիբարելավմաննուղվածնախագծայինաշխատանքներնավարտինենհասցվել, 
որտեղներառվածեն 
Վանաձորքաղաքիորոշթաղամասերիդեռևսչվերակառուցվածգոտիներիեւմարզիթվով 9 
գյուղականհամայնքներիջրամատակարարմանհամակարգերիվերակառուցմանաշխատան
քները: 2018 թվականիննախատեսվածէշինարարականաշխատանքներիմեկնարկը: 

2018թ. նախատեսվում է իրականացնելխմելու ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման 
համակարգերի բարելավմանն ուղղված աշխատանքներ «ՎեոլիաՋուր» ՓԲԸ-իեւ ՀՀ 
կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման 
ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ –ի միջոցներով: 
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7.3 Գազամատակարարում 
Լոռումարզնունի 56 համայնք, որից 7 քաղաքայինբնակավարունեցողեւ 49 

բացառապեսգյուղականբնակավայրերիցկազմվածհամայնքներ, որոնքբաշխված են 5 

տարածաշրջանների մեջ: Առ 01.01.2018թ. դրությամբ մարզում առկա է գազաֆիկացված 

50(89.3%) եւ չգազաֆիկացված 6(10.7%) համայնք: Գազաֆիկացվածչէնաև29 բնակավայր: 
  

Ըստ ՄԶՌ-ի ՀՀԼոռումարզի 107 համայնքներիցգազաֆիկացվածէր 83 համայնք (77.6%), 
որտեղբնակվումէինմարզիբնակչությանշուրջ 97.0%։Անհրաժեշտէլուծելթվով 24 
համայնքների(22.4%)գազաֆիկացմանխնդիրը, 
որտեղբնակվումէմարզիբնակչությանշուրջ3.0%։ 

2018թ.-ինոլորտումնախատեսվումենկապիտալնորոգումներ, 
բնականգազիկենցաղայինհաշվիչներիեւգազիվթարայինանջատիչկափույրներիուազդանշ
անայինսարքերիտեղադրմանաշխատանքներ՝  146.96մլնդրամընդհանուրարժեքով։ 

7.4 Էներգետիկա 

Մարզի բոլոր բնակավայրերը միացված են էլեկտրական ցանցերին և ապահովված 
են հիմնականում անխափան և առանց լուրջ վթարների էլեկտրամատակարարմամբ:  

2018թ.-ին մարզում նախատեսված է4.211մլրդ. դրամ արժողությամբ ծրագրերի 
իրականացում.  

 Վերակառուցման և զարգացման միջազգային (ՎԶՄԲ) բանկի վարկային 
ծրագրերովկիրականացվեն«Վանաձոր-1» 110/10/6 
կՎենթակայանիվերակառուցմանև«Լալվար-Նոյեմբերյան» 110 
կՎօդայինգծերիկառուցմանաշխատանքներ: 

Պետբյուջեիֆինանսավորմամբկիրականացվեն«Լոռի-1»հողմակայանիթիվ 2 ևթիվ 3 
գեներատորներիվերանորոգմանևսպասարկմանաշխատանքներ: 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ-իներդրումայինծրագրովկիրականացվենՃոճկան, Արճիս-Շնող, 
Ստեփանավան-Արմանիս, 
Դսեղհամայնքներըսնողմիջինևցածրճնշմանգազատարերիվթարայինհատվածներիկապի
տալնորոգման, ԳԿԿշենքերիկապիտալնորոգման, 
կենցաղայինհաշվիչներիևվթարայինանջատիչազդանշանայինսարքերիտեղադրմանաշխա
տանքներ: 

 
8.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Մարզիքաղաքաշինությանոլորտիհիմնախնդիրներըկապվածենբնակավայրերիքաղ
աքաշինականծրագրայինփաստաթղթերիմշակման, 
հանրակրթականուսումնականհաստատություններիշենքերիսեյսմակայունությանբարձրաց
մանևվերանորոգման, առողջապահականօբյեկտներիկառուցմանևվերանորոգման, 
մշակութային, նախադպրոցական, մարզականօբյեկտների, 
բազմաբնակարանշենքերիհիմնանորոգման, 3-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող 
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բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ամրացման, 
բազմաբնակարանշենքերիվնասվածությանաստիճանիորոշմաննպատակովհետազննումն
երիանցկացման, բնակավայրերիբարեկարգման,  
բազմաբնակարանշենքերիկառավարմանգործինպետականաջակցության, 
քաղաքաշինության ոլորտի գործընթացի հստակեցման, իրավասու մարմինների 
վարչարարության, թույլտվությունների, եզրակացությունների տրամադրաման  
պարզեցման,  ինչպեսնաևքաղաքաշինականայլխնդիրներիհետ: 

Մարզում հիմնախնդիր է մնացել աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում 
անօթեւան մնացած 345 ընտանիքի բնակապահովման հարցը։  

3-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
ամրացումը, բազմաբնակարանբնակարանայինֆոնդիվերականգնումը, 
բակերիբարեկարգումը, կոմունալենթակառուցվածքներիվերանորոգումը, 
միավորվածհամայնքներիհամակցվածգլխավորհատակագծերիեւշինարարականօբյեկտնե
րինախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիկազմումըքաղաքաշինությանոլորտիզարգա
ցմաննպատակներնեն: 

2018թ.-ին մարզում բնակարանաշինության, կրթական, մշակութային և մարզական 
օբյեկտեների հիմնանորոգումների համար նախատեսված ներդրումները կազմում են 
շուրջ 2.6մլրդ դրամ:  

 
 

9.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

9.1 Տարածքայինկառավարում 
ՀՀպետականբյուջեիցմարզպետարանիապարատիպահպանմանծախսերիևենթակակր

թականևմշակութայինՊՈԱԿ-ներինհատկացվածգումարներիվերաբերյալ  
        /2017-2018թթ./ 

 
2017թ. 

փաստացի 

2018թ. 
նախատեսված 

2018թ.-ին 
2017թ.-ի 

նկատմամբ 

/հազ. 
դրամ/ 

2018թ.-ին 2017թ.-ի 
նկատմամբ /%-ով/ 

ՀՀԼոռումարզպետարանի
աշխատակազմիպահպանո
ւմ 

571776.0 583681.0 + 11905.0 102.1 
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Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 
հատկացված գումար, 
որից՝ 

ա/ Կրթական ոլորտի 

բ/ Մշակութային  ոլորտի 

 

6863386.4 

 

6847222.3 

16164.1 

 

6765837.9 

 

6750736.6 

15101.3 

 

97548.5 

 

- 96485.7 

- 1062.8 

 

98.6 

 

98.6 

93.4 

Մարզպետարանիապարատիպահպանմանծախսերը 2017 
թվականինփաստացիկազմելէ 571776.0 հազ.դրամ: 2018 թվականիննախատեսվածէ 
583681.0 հազ. դրամ, կամավելացելէ 11905.0 հազ. դրամով /աճ՝ 2.1%-ով/, 
որըհիմնականումպայմանավորվածէաշխատավարձերիբնականոնաճով: 

Կրթությանոլորտիպետականոչառևտրայինկազմակերպություններինհատկացվածփ
աստացիգումար 2017թ.-ինկազմելէ 6847222.3 հազ.դրամ: 2018թ.-իհամարնախատեսվածէ 
6750736.6 հազ. դրամ, կամնվազելէ  96485.7 հազ. դրամով/նվազում՝ 1.4%/: 
Նվազեցումըպայմանավորվածէհամընդհանուրներառականկրթությանանցմամբևֆինանս
ավորմանկարգիփոփոխությամբ: 

Մշակութայիոլորտիպետականոչառևտրայինկազմակերպության/Լոռի-
Փամբակիերկրագիտականթանգարան/ պահպանմանծախսերը 2017թ.-
ինփաստացիկազմելէ 16164.1 հազ.դրամ, 2018 թվականիննախատեսվածէ 15101.3 հազ. 
դրամ, կամնվազելէ 1062.8 հազ. դրամով/ 6.6 տոկոս/: 

Մարզում2018թ.տարածքայինկառավարմանոլորտումնախատեսվում 
էապահովելհետևյալարդյունքները. 

� օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների արդյունավետ 
իրականացում 

� տարածքային կառավարման հայեցակարգով նախատեսված մարզային նոր 
կառույցների (մարզային խորհուրդներ, հիմնադրամներ) ձևավորում, 

� մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատատեղերի կահավորում և տեխնիկական 
հագեցում, տեղեկատվական, կառուցվածքային կառավարչական գործառույթների 
բարելավում,  

� մարզպետարանի աշխատակազմի, ՏԻՄ-երի և ՀԳՄ տարածքային 
ստորաբաժանումների փոխհարաբերությունների սերտացում, 

� մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումների 
շարունակում, 

� մարզպետի կողմից իրականացնել  իրավական և մասնագիտական 
վերահսկողություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 
իրականացվող լիազորությունների իրականացման նկատմամբ,  
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� մարզպետարանի և համայնքապետարանների մասնագետների, մարզային 
ռազմավարության իրականացման սուբյեկտների շարունակական մասնագիտական  
վերապատրաստումների իրականացում՝ սուբյեկտների թվի 25 %-ի չափով, 

� մարզում չօգտագործվող պետական և համայնքային գույքի հաշվառումը, ըստ 
պիտանելիության աստիճանի դասակարգումը և իրականացվելիք ծրագրերի համար 
որպես արտադրական և գրասենյակային տարածքներ օգտագործելու համար 
սեփականատերերի հետ քննարկումների կազմակերպումը, 

� մարզպետարանի և  ՏԻՄ-երի, մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության 
մակարդակի բարձրացումը: 

9.2 Տեղականինքնակառավարում 
2017թ. ՀՀԼոռումարզիհամայնքներում 1 շնչինընկնողսեփականեկամուտները 

(221.1հազ. մարդ) փաստացիկազմելէ8.4հազ. դրամ, 8.5 հազ. 
դրամդրամպլանավորվածիդիմաց, 2018թ. համարնախատեսվելէ 10.5 հազ.  
դրամկամմարզումբնակչության 1 շնչիհաշվովսեփականեկամուտները 
2018թ.ինպլանավորվումէավելացնել 25%-ով: 

Լոռումարզիհամայնքներիսեփականեկամուտները 2017թ. 
համարնախատեսվելէր1,867,661.3 հազ. դրամ, փաստացիկատարումըկազմելէ 
1,852,849.9հազ. դրամ, իսկ 2018թ. համարնախատեսվելէ2,315,227.4հազ. դրամ, որիաճը 
2017թ. պլանինկատմամբնախատեսվելէ23.4% աճ, իսկ 2017թ. 
փաստացիինկատմամբ25.0% աճ և ընդհամենը եկամուտների մեջ սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռը նախատեսվել է 33.6%: 

 
2018թ. տեղականինքնակառավարմանոլորտիառաջնահերթություններեն. 

� համայնքների խոշորացման գործընթացի կազմակերպումը, 
� տեղականինքնակառավարմանմարմինների, 
համայնքապետարաններիաշխատակազմերիտեխնիկականևմասնագիտականհմտությ
ուններիզարգացումը, 
� համայնքների զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցումը մարզի 
զարգացման ռազմավարությանը. 
� տեղականինքնակառավարամանմարմիններիկողմիցմատուցվողծառայություններիո
րակիցբնակչությանբավարարվածությանաստիճանիբարձրացումը, 
� համայնքներիբյուջեներիսեփականեկամուտների աճի ապահովումը նախորդ 
տարվա համեմատ, 
� համայնքապետարաններիաշխատակազմերիգործունեությանարդյունավետությանբ
արձրացում, մատուցվողծառայություններիորակիբարելավումը, 
� համայնքներիզարգացմանգործընթացներումքաղաքացիականհասարակությանմա
սնակցությանապահովումը, 
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� աղբահանությանևսանիտարականմաքրմանծառայություններիորակիբարելավումը
ևհասանելիությանապահովումը: 
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9.3 Քաղաքացիական հասարակություն 
2018 թվականիընթացքումտարածքայինկառավարմանևտեղականինքնակառավարման 
մարմիններիգործունեությանթափանցիկությանևհրապարակայնությանապահովելունպա
տակովմարզպետարանիաշխատակազմի, ՏԻՄ-երի, ԶԼՄ-
ներիևմարզիհասարակականկազմակերպություններիհամագործակցությամբնախատեսվ
ումէիրականացնելհետևյալմիջոցառումները. 
o մարզումգործողԶԼՄ-
ներիևհասարակականկազմակերպություններիհետանհրաժեշտհամագործակցությանկ
ազմակերպում` 
հանրայինիրազեկմանաշխատանքներնառավելարդյունավետդարձնելունկատառումներ
ով, 
o պարբերաբարկազմակերպելհանրայինքննարկումներ` 
հանրայինկարևորություններկայացնողհարցերիառնչությամբ, 
o ապահովել մարզպետի, մարզիհամայնքներիղեկավարների, 
ավագանուանդամներիկողմիցհանրությանըներկայացվողհաշվետվությունների, 
ինչպեսնաևմարզի տարեկան գործունեության 
ծրագրովնախատեսվածմիջոցառումներիիրագործման վերաբերյալտեղեկատվության 
մատչելիությունը, 
o ապահովել մասնակցային կառավարումը և 
հասարակականկազմակերպություններին, քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչներին և բնակիչներինմասնակիցդարձնել որոշումների ընդունմանը և 
բարձրացնել հանրությանիրազեկվածությանաստիճանը, 
o շարունակել մարզպետարանի և 
համայնքներիպաշտոնականինտերնետայինկայքերիհնարավորությունների 
կատարելագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, 
o մարզպետի, 
նրատեղակալներիևմարզպետարանիկառուցվածքայինստորաբաժանումներիղեկավարն
երի` 
համայնքներկատարվողայցելություններիլուսաբանմանաշխատանքներիշարունակական
կազմակերպում: 
 

9.4 Արտակարգ իրավիճակների բնակչության եւ տարածքների պաշտպանություն 
Լոռումարզը՝ աղետների առումով, գտնվում է բարձր ռիսկային  գոտում, որը լուրջ 
սպառնալիք է ազգաբնակչության,մարզիևհամայնքների կայուն զարգացման համար: 
Աղետների ռիսկի կառավարման (ԱՌԿ) կարողությունների զարգացումը կարևոր 
նախադրյալ է համայնքի անվտանգ լինելու համար: 
 Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտում 2018 
թվականի հիմնական միջոցառումներն են՝ 

� Համայնքների կողմից աղետների ռիսկի կառավարման պլանի մշակում 
� ԱՌԿ պլանից բխող ծրագրերի մշակում 
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Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
կազմակերպությունների պատրաստվածության բարձրացման նպատակով 2018 
թվականին անց են կացվելու ուսումնավարժություններ։   

Մյուսհիմնախնդիրըգարնանայինհնարավորհեղեղումներիկանխարգելումնէ, 
որինպատակովմարզիտարածքումպետքէկատարվենգետերիհուների, 
հեղեղատարներիմաքրմանևափապաշտպանկառույցներիվերանորոգման աշխատանքներ: 

2018թ. նախատեսվումէհամայնքներիբյուջեների միջոցներով իրականացնել 
հեղեղատարների  մաքրմանևնորոգմանաշխատանքներ: 

 
 

10. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 
Լոռու մարզի 2018 գործունեության ծրագրի համար կարևորվում է 

մշտադիտարկումը, որը կիրականացվիմարզային վարչակազմի կողմից՝ մոնիտորինգի և 
գնահատման (ՄԳ) համակարգի միջոցով: ՄԳ համակարգը կվերահսկի Ծրագրի 
կատարումը, կամփոփի 2018 թվականի գործունեության արդյունքները՝ 
ՄԶՌնպատակներինհասնելուառումով: 

Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվությունը կամփոփի տարվա ընթացքում 
նախատեսված բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ ՄԳ համակարգից ստացված 
արդյունքները:  Այն կներառի հետևյալ գլխավոր բաժինները.  

1. տարեկան ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումները, կատարված  
ծախսերը  և  արդյունքները, 
2. հաջորդ տարվա հիմնախնդիրները, այդ թվում` քաղաքականությունների 

ուրվագծումը:  
ՄԳ տարեկան հաշվետվությունը պատրաստելուց հետո կկազմակերպվի ՄԳ 

արդյունքներն ամփոփող խորհրդակցություն, որին կմասնակցեն ինչպես մարզի 
խորհրդի, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության և դոնոր 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:  
 

11. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 
 

Լոռումարզի2018թ.-ի գործունեությանծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորումը 
կազմում է 59.99մլրդ.դրամ, որից 

հազ.դրամ 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2018թ.  59,991,915.9 

  որից`   

1 ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝ 34,631,882.4 
             սեփական միջոցներ 21,271,860.4 
             վարկային միջոցներ 13,360,022.0 

2 
Միջազգային կազմակերպություններ և 
դոնորներ 

352,234.5 

3 Համայնքային բյուջե 287,189.0 
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4 Մասնավոր ներդրողներ 20,980,360.0 

5 Այլ աղբյուրներ 3,740,250.0 

 


