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ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, տեղական տնտեսության զարգացման 
տաղավարի մասնակիցներ. ողջունում եմ բոլորիդ եւ մաղթում հաջողակ 
երկխոսություն համաժողովի ընթացքում: 
Հարգելի տիկնայք և պարոնայք, շարունակելով մեր տաղավարի աշխատանքները, 

ձեզ եմ ներկայացնում տեղական տնտեսության զարգացման գործում 

մարզպետարանի մասնակցության մոտեցումները և կատարված աշխատանքները: 

Հայաստանի Նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանի որդեգրած <<տարածքների 

համաչափ  զարգացում>> ռազմավարությունը` դառնալով Հայաստանի 

զարգացմանն ուղղված ՀՀ կառավարության ծրագրերի հիմնաքարը, արդեն տալիս 

է իր արդյունքները: 

ՀՀ կառավարության մասնակցությունը համայնքների տնտեսության 

զարգացման գործում 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարզի բոլոր համայնքները պետությունից 

ստանում են դոտացիա և իրենց բյուջեների միջոցներով չեն կարողանում լուծել 

բազմաթիվ հրատապ հարցեր, ՀՀ կառավարության ֆինանսավորմամբ վերջին 

երկու տարիների ընթացքում մարզպետարաններին լուրջ ֆինանսական միջոցներ 

են տրամադրվել համայնքներում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների լուծման 

համար: Տրամադրված ֆինանսական միջոցների հաշվին կառուցվել և 

հիմնանորոգվել են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքային ճանապարհներ, 

մշակույթի և առողջապահության հիմնարկներ և այլն: Այս ամենը ավելի գրավիչ է 

դարձնում համայնքների տարածքները, նպաստում նրանց տնտեսական 

զարգացմանը: Ծրագրեր իրականացվել են գրեթե բոլոր համայնքներում: 

    Հատուկ աջակցություն է ցուցաբերվել գյուղական համայնքներին` երկուսուկես 

տարվա ընթացքում տրամադրվել է բարձրորակ սերմացու, պարարտանյութ, 

դիզելային վառելիք շուկայական գներից 30% -ով ավելի ցածր գներով: Միայն 

2013թ. մարզում 3000 հեկտարով ավելացել են ցանքատարածքները, զգալի են 

գյուղմթերքների արտադրության քանակները: 

Համայնքների տնտեսության զարգացման գործում մեզ համար շատ կարևոր է 

առաջնահերթությունը, որը հստակեցվում է համայնքների զարգացման քառամյա 

ծրագրերով: Կարևորում ենք, որ համայնքի ղեկավարը ավագանու հետ միասին 

կատարում է համայնքի տնտեսության ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը, 

հետագայում ներառելով համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրում: Այս հարցում 

շատ կարևոր է, որ համայնքներում լինի թափանցիկ աշխատանք` ապահովելով 

մասնակցային կառավարում, ինչը կբերի ներդրողների վստահությանը: Մենք 



համոզված ենք, որ մասնակցային կառավարման դեպքում ներդրումների ծավալը 

կմեծանա:  

Այն, ինչ վերաբերում է պետական բյուջեից ստացված գումարներին, որոնց միջոցով 

մենք ի վիճակի ենք իրականացնել աշխատանքներ տարբեր ոլորտներում, 

համայնքների ընտրությունը ինքնանպատակ չի կատարվում, այլ հաշվի է առնվում 

քառամյա զարգացման ծրագիրը, համայնքներում կատարված քննարկումները և 

վերջնականապես ընտրվում է համայնքի արաջնահերթ խնդիրը, տրվում է լուծում: 

Հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում զբոսաշրջության 

զարգացման  հնարավորությունների դիտարկում 

Լոռու մարզի եւ Պրովանս Ալպ Կոտ դը Ազյուր ռեգիոնի միջեւ բարեկամական 

հարաբերություններն սկսվել են դեռեւս 1997թ-ից։ Այս հարաբերությունների 

զարգացումն ապահովեց 2008թ-ին Մարսելում երկու մարզերի ղեկավարների 

միջեւ կնքված շրջանակային պայմանագիրը, որն ամրագրեց անցումը բարի 

կամքից դեպի համագործակցության մակարդակի, կողմերը հնարավորություն 

ստացան ժամանակ առ ժամանակ համաձայնագերերի կնքման եւ 

գործողությունների իրականացման։ Արդյունքում 2012թ-ի դեկտեմբերին 

Մարսելում կնքվեց 2012-2014թթ համագործակցության համաձայնագիր,որին 

տրվեց նոր մոտեցում`իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք վերաբերում են 

քչ թե առանձին մեկ համայնքի, այլմի խումբ համայնքների, հենվելով նրանց և 

մարզի արտաքին գործունեության վրա, որը ենթադրում է 

համագործակցություն նախատեսված համայնքների զարգացման տեսակից և 

ձևից, հաշվի է առնվում գործողությունների առարկան և ֆինանսական 

աջակցության նախնական չափը, համաձայնեցված տեղական 

իշխանությունների հետ: Ֆրանսիան և Հայաստանը սերտ համագործակցում են 

իրականացնելով բազմաթիվ ծրագրեր և գերակա ուղղությունները 

համապատասխանում են կողմերի միջազգային ռազմավարությանը: Այդ 

ռազմավարությունը ընգծում է, որ տնտեսական, սոցիալական, 

բնապահպանական մարտահրավերներին դիմակայելու համար պետք է հաշվի 

առնել տարածաշրջանային արդիական խնդիրները: Որպես գերակա 

ուղղություններ ընտրվեցին գյուղատնտեսությունը /տնտեսական զարգացում/,, 

մասնավորապես անասնաբուծությունը, զբոսաշրջությունը, մասնավորապես 



ագրոտուրիզմը, էկոտուրիզմը, որոնց անբաժանելի մասն է կազմում 

ֆրանկոֆոնիայի զարգացումը: Բոլոր նշված ծրագրերը իրականացվում են 

համաֆինանսավորման սկզբունքով ՊԱԿԱ-ի և Լոռու մարզերի կողմից: 

Բերենք երկու օրինակ`  

1.Ոչխարաբուծություն. Ծրագիրը իրականացվում է ՊԱԿԱ Ռեգիոնի 

<<Անասնաբուծության Տան>> կողմից: Ընտրվել է Սպիտակի տարածաշրջանի 

Լուսաղբյուր համայնքը, մոտակա գյուղերը իրենց արոտավայրերով: 

Մասնագետների կողմից 2012 թվականին իրականացվել է առկա պայմանների 

մանրակրկիտ ուսումնասիրություն: Ծրագրի նպատակն է ստեղծել 

փորձնական ֆերմա, որոշել պետք է օգտագործվեն տեղական ցեղերը, թե 

ներմուծվեն  նոր ցեղեր մսատու ոչխարաբուծությունը զարգացնելուՀամար: 

Այս ծրագրը կընգրկի բազմաթիվ համայնքներ, կսեղծվեն նոր աշխատատեղե: 

Ծրագիրը շահավետ է նաև նրանով, որ առկա է մեծ սպառման արտաքին 

շուկա ի դեմս Իրանի Իսլամական Հանրապետությա.նը: 

2.Տուրիզմ.  Համաձայն մեր մարզերի միջև ստորագրված համաձայնագրի Լոռու 

մարզում ֆրանսիական փորձագետների եւ մարզպետարանի   համատեղ 

ուսումնասիրությունների եւ քննարկումների արդյունքում 

առաջնահերթություն տրվեցին Լոռիում ֆրանկոֆոնիայի ուղեկցությամբ 

տուրիզմի, ագրոտուրիզմի եւ գյուղատնտեսության բնագավառների 

զարգացմանը։ Այս բնագավառների ընտրությունը պատահական չէր, քանի որ 

մարզի 113 համայնքներից 105-ը գյուղական են, եւ ուր բնակչության հիմնական 

մասը զբաղվում է անասնաբուծությամբ եւ գյուղմթերքների վերամշակմամբ, եւ 

որ Լոռին իր բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններով, գեղատեսիլ 

բնությամբ, աշխարհագրական դիրքով, մշակույթով, 1000-ից ավելի 

պատմամշակութային հուշարձաններով եւ կոթողներով, որոնցից են 

ՅՈՒՆԵՍԿՈՅԻ ցանկում գրանցված Սանահինի եւ Հաղպատի վանքային 

հարմալիրները, արդեն իսկ ավանդական դարձած կազմակերպվող 

փառատոներն եւ տոնախմբությունները (խորովածի տոն, Բերքի տոն, 



Թատերական Լոռի, Թումանյանական օրեր, Լոռու ձմեռ, Պանրի փառատոն եւ 

այլն) գրավչային կարող են լինել զբոսաշրջիկների համար։ 

Ֆրանսիական Օտ Տեր դը Պրովանս կազմակերպության օգնությամբ եւ 

Թումանյանի տարածաշրջանի 7 համայնքների մասնակցությամբ 

նախաձեռնվում է Ալավերդի քաղաքում Լոռու մարզային զբոսաշրջության 

կենտրոնի հիմնում, տարածքն արդեն հատկացվել է քաղաքապետարանի 

կողմից։ Այն իր գործունեությամբ կարեւորագույն դեր կխաղա 

տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացման համար։ Ծրագրի հաջող 

ընթացքին կհետեւի մարզի  մյուս տարածաշրջաններում նմանատիպ 

կենտրոնների ստեղծում։ 

Մարզի ղեկավարության անմիջական նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է 

Լոռու-տուրիզմ հիմնադրամը, որի նպատակն է աջակցել մարզում 

զբոսաշրջությանն ուղղված ծրագրերին։ 

Պետք է նշեմ վերջին տարիներին Լոռիում Ֆրանսիական  Ռհոն Ալպեր 

Ռեգիոնի կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին։ Միջմասնագիտական 

միջազգային հայկական խմբավորման (G2iA) ֆրանսիական 

կազմակերպության, «Լույս», «Օրանժ» հիմնադրամների հետ համատեղ 

գյուղական եւ էկոտուրիզմի խթանման ծրագրեր իրականացվեցին Կարմիր 

Աղեկ, Օձուն, Դսեղ համայնքներում։ Նախնական պայմանավորվածություններ 

կան Ռհոնալպյան քայլարշավորդների դեպարտամենտալ կոմիտեի եւ 

Հայաստանի համայնքների միության միջեւ ապակենտրոնացված 

համագործակցության շրջանակներում Ստեփանավան քաղաքում քայլքային 

տուրիզմի մասնագետների վերապատրաստման կենտրոնի ստեղծման 

վերաբերյալ, որն իր բնույթով միակն է լինելու տարածաշրջանում։ 

Մարզպետարանը ողջունում է նմանատիպ նախաձեռնությունները եւ 

պատրաստակամ է աջակցելու, դրանց կյանքի կոչելու, որոնք կխթանեն 

գյուղական կյանքի բարելավմանն ու համայնքների ակտիվացմանը։ 



Հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում Լոռու 

զբոսաշրջային ոլորտի զարգացման ծրագրերի մեջ մարքեթինգային 

քաղաքականության իրականացումը պետք է կազմակերպել այնպես, որպեսզի 

զբոսաշրջության համար գրավիչ ու բարենպաստ տարածաշրջային հռչակ 

ձեռք բերվի և այդ ամենը շարունակական կատարելագործման ենթարկվի:  

Հարկավոր է Լոռվա մարզի ամբողջ գրավչությունը ներկայացնող 

տեղեկատվական բազա ստեղծել, և դրանով մասնակցություն ունենալ թե 

ֆրանսիական, և թե միջազգային հեղինակավոր զբոսաշրջային 

ցուցահանդեսներին: Սրա արդյունքում ավելի մեծ սպառողական շուկաներ 

կծանոթանան այս տարածաշրջանի տուրապրանքի հետ:  

Համագործակցության շրջանակներում, հատկապես ֆրանսիական 

տուրօպերատորների հետ պետք է ավելի սերտ կապեր ստեղծել, 

զբոսաշրջիկների մեծածավալ հոսքեր ապահովելու համար: Նախ նրանց 

համար պետք է կազմակերպել ճանաչողական այցեր Լոռվա մարզում 

լավագույն ձևով մշակված երթուղիներով, այնուհետև նրանցից ակնկալել 

զբոսաշրջիկների հոսքեր: Լոռվա մարզի զբոսաշրջության ոլորտում 

համագործակցության հիմնական նպատակներից մեկն է տնտեսության այս 

ոլորտը զարգացնել, ինչի արդյունքում որոշ չափով լուծում կտրվի  

 բնակչության զբաղվածության խնդրին եւ աղքատության 

նվազմանը 

 բնակչության եկամուտների ավելացմանը եւ կենսամակարդակն 

բարձրացմանը 

 մարզի համաչափ զարգացմանը 

 և այլն: 

Ներկայումս մարզի բնակչությունը բավարար չափով ներգրավված չի 

այս ոլորտի զարգացումներում, և հարկավոր է մարզի զբոսաշրջային ներուժը 

վեր հանել ու տարբեր հետաքրքրությունների շրջանակ ունեցող 



զբոսաշրջիկների համար տարբեր տուրեր մշակել, որոնցում մարզի 

բնակչությունը առավելագույնս ներգրավված կլինի: 

Մարզում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ոչ բավարար քանակը 

խոչընդոտում է ոլորտի զարգացումներին: Հարկավոր է թե գյուղական 

տարածքներում, թե քաղաքային բնակավայրերում ստեղծել և բարեկարգել 

հատկապես այն ենթակառուցվածքները, որոնք ներգրավվում են մարզում 

կազմակերպվող երթուղիների մեջ: Նախ Լոռին, որպես զբոսաշրջային 

կենտրոն ճանաչում պետք է ձեռք բերի,  այնուհետև այս մարզում պետք է 

ուշադրությունը սևեռել զբոսաշրջության այլընտրանքային ձևերի 

զարգացմանը: 

Այս ասպեկտով կարելի է կյանքի կոչել մշակութային համատեղ 

զբոսաշրջության մի քանի ծրագրեր, օրինակ` ավանդական 

տոնակատարությունների կազմակերպում և անցկացում, որը գայթակղիչ 

կլինի նաև հայաստանյան ներքին զբոսաշրջության զարգացման համար: 

Մարզում հարկավոր է ստեղծել հուշանվերների խանութներ, տեղանքի 

արհեստները բնորոշող ցուցադրական արհեստանոցներ, գյուղական տներում 

ավանդական ուտեստների պատրաստման ցուցադրական խոհանոցներ և 

այլն:Վերոնշյալը իրականացնելու համար հարկավոր է համագործակցության 

շրջանակներում վերապատրաստման և փորձի փոխանակման ծրագրեր 

իրականացնել (պետական և մասնավոր հատվածների հետ):  Հատկապես 

զբոսաշրջային տների ցանցի ստեղծմանն ու զարգացմանն ուղղված ծրագրերը 

մարզի բնակչության համար կստեղծեն ակտիվ գործարար միջավայր: Այս 

ամենը կնպաստի Լոռվա մարզում զբոսաշրջության կայուն զարգացմանը, իսկ 

կայուն զարգացումը պահանջում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի` պետական 

կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր 

հատվածի, բնակչության ակտիվ և արդյունավետ համագործակցություն: 

Այս երկու օրինակով ուզում էի ներկայացնել թե ինչպես մարզի 

արտաքին գործունեությունը կարող է նպաստել համայնքների զարգացմանը: Ի 



դեպ վերը նշված 7 համայնքներում վերջին մեկ տարվա ընթացքում ստեղծվել 

են բազմաթիվ հյուրատներ/ ԲԻ ԷՆԴ ԲԻ/, նոր հյուրանոցներ, ստեղծելով նոր 

աշխատատեղեր: Շնորհակալություն: 

ՀՀ Լոռու մարզպետ 

Ա.Նալբանդյան 


