
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2019Թ.-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ 
 

1.Արդունաբերություն, ՓՄՁ, մասնավոր հատվածի զարգացում, Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ, զբոսաշրջություն ոլորտների  
տրամաբանական հենքը 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Կարևոր 
նախապայ-

մաններ 
Նպատակ 1. մարզի տնտեսական աճի ապահովում՝ հանրապետական միջինի նկատմամբ  



Մարզի տնտես 
ության վարման 
ինտենսիվ մեթոդների 
կիրառում, 
աշխատատեղերի 
ստեղծում, աղքատության 
կրճատում` 

- 
մարզի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճ մինչեւ 
65%(պլան) 

− աղքատության կրճատում 0.6%-ով 
� նոր աշխատատեղերի ստեղծում - 450,  

արդյունաբերություն 

(հանքարդյունաբերություն, թեթև և այլն)  

«Ախթալայի լեռնահարստացման 
կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից 2019թ.-ին 
իրականացվել են պոչերի մաքրման եւ 
զտման կայանի կառուցման եւ 
սարքավորումների ձեռք բերման 
աշխատանքներ։ Ներդրումների ծավալը 
կազմել է 417.0 մլն.դրամ։  
� «Սագամար» ՍՊԸ-ն 2019թ.-ին 
իրականացրել է 425.0 մլն դրամի 
աշխատանքներ։  
� Իրանական Ռադ սանե Վաշամիր 
գրուպ» ՍՊԸ-ն 2019թ.-ին մեկնարկեց 
գազաբալոնների և կարբոնի գործարանի 
կառուցման աշխատանքները Վանաձոր 
քաղաքում։ Ներդրումների ծավալը 2019թ.-
ին կազմել է 3.0 մլրդ դրամ։ 
Աշխատատեղեր դեռ չեն ստեղծվել։  
 
 
 

ԱՎԾ 
հաշվետվություննր 
հարկային 
մարմինների կողմից 
տրամադրված 
տեղեկատվ  
Մասնավոր 
ընկերություներից 
ստացված 
տեղեկատվություն 
 

 

Լ.Մ.Զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության  եւ 
վերլուծության բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

ԼՄ 2019թ.-ի 
գործունեությ
ան ծրագրի 
իրականացո
ւմ 



 � Հայ-իրանական ներդրումների 
արդյունքում Վանաձորում «ՎԱԲԱ» ՍՊԸ-ի 
կողմից հիմնադրվեց հակակարկտայինների 
ցանցերի արտադրամաս, ներդրումների 
ծավալը կազմել է 2.35մլրդ դրամ, 
ստեղծված աշխատատեղերի թիվը 26։ 
� Թեթեւ արդյունաբերության 
բնագավառում մարզում գործել են 9 
ձեռնարկություններ, որոնց արտադրանքը 
արտահանվում է։ Դրանցից խոշորագույնը 
«Դարբբագս» ՍՊԸ-ն է, որի կողմից 
ներդրումների ծավալը կազմել է 280.00մլն 
դրամ 
� Մարզպետարանի աջակցությամբ 
ստեղծվող նոր աշխատատեղերի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն 
կլինի ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման արդյունքում  
� ժամանակավոր աշխատատեղերի 
թիվ  
(ենթակուցվածքներ, շինարարություն) – 450 
ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների 
թվի ավելացում՝ 2%-ով, 

    



Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում 

Ներդրումային 
փաթեթների մշակում և 
ներկայացում 
ներդրումային ֆոնդերին։  

Մարզպետարանի 
աջակցությամբ մշակված 
ծրագրերի կազմում և 
ներկայացում 
ներդրողների։ 
 
Համայնքների կողմից 
տեղական տնտեսական 
զարգացման ծրագրերի 
մշակում եւ ներկայացում 
դոնորներին 

Ներդրումային փաթեթների թիվը - 50, 
ծրագրային ընդհանուր արժեքը  34959.7մլրդ 
դրամ։ Այդ թվում՝ 
Գործող ձեռնարկությունների ներդրումային 
ծրագրեր    15 
նոր ստեղծող ձեռնարկությունների 
ներդրումային ծրագրերին աջակցություն –5  
Պայմանագրերի թիվը – 0 
 
 

Ներդրումային զարգացման ծրագրեր (ՏՏԶ) – 1 

Թումանյան խոշորացված համայնքւմ 

 

    

Ծրագիր 2. Փոքր եւ միջին ձեռներեցության աջակցություն եւ գործունեության խթանում, կայուն եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում 

Աջակցություն գործող եւ 
սկսնակ գործարաներին 

ներդրումային բիզնես ֆորումի եւ տեղական 
արտադրանքի Էքսպո ցուցահանդեսի 
կազմակերպում 
բիզնես ծրագրերի մշակում – 50 
ծրագրերի հանրայնացում-50 

    

Ծրագիր 3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ եւ հաշմանդամություն ունեցող  անձանց աշխատատեղով ապահովում եւ ինտեգրում հասարակությանը 



1) Աշխատանքի 
տոնավաճառի 
կազմակերպում  
2)  Սեզոնային 
զբաղվածության 
խթանման միջոցով 
գյուղ. տնտես. 
աջակցություն 
3) Աշխատաշուկայում 
անմրցունակ անձանց եւ 
հաշմանդամներին 
աշխատանքային 
ունակությունների և 
կարողությունների 
զարգացում եւ 
տեղավորում 
աշխատանքի 

Բոլոր ծրագրերում ընդգրկված շահառուների 
ընդհանուր թիվը – 1052 
 այդ թվում`  
հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը - 46 
ծրագրերի պայմանագրերի թիվը -  357 (296) 

Ծրագրերի արդյունքում աշխատանքի 
տեղավորվածների թիվը – 56 
 

ՀՀ սոցիակալական 
ապահովության 

նախարարություն, 
Զբաղվածության 

կենտրոններ 

ԼՄ առողջ. եւ 
սոց.ապահով. 
վարչություն 
ԼՄ Զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին 
Գյուղատնտեսության 
եւ 
բնապահպանության 
վարչություն 

 
Տարվա 

ընթացքում 

2014թ-ի 
ապրիլի 17-ի 
N 534-Ն 
կառ.որոշման 
իրականացու
մ 

Նպատակ 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացում 

ՏՏ ոլորտի զարգացման 
նախապայմանների 
ստեղծման 
շարունակականության 
ապահովում  

նոր ձեռնարկությունների ստեղծում- 5 (4) 
նոր աշխատատեղերի ստեղծում – 80 (71) 
ճարտարագիտական համաժողով 
ցուցահանդեսի կազմակերպում 
տուրիզմի հեքըթոնի կազմակերպում 
ՎՏԿ «Ամառային դպրոցի» բացումը-170 երեխա 
ՎՏԿ-ում իրականացվել է շուրջ 20 միջոցառում-
29 սկսնակ թիմերի և ընկերությունների ստացել 
են խորհրդատվական աջակցություն 

 
ՀՁԻ Հիմնադրամ 
 
ՎՏԿ 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին 

տարվա 
ընթացքում 

ներդրումների 
ներգրավում, 
միջազգային 
կազմակերպո
ւթյուների եւ 
ձեռնարկու-
թյունների 
ներգրավում 

ՏՏ ոլորտի ներկայիս 
պահանջներին 
համապատասխան 
դպրոցական 
ուսումնական 
ծրագրերում 
բարեփոխման 
իրականացում 

Համակարգչային գիտություն առարկայի 
ներդրում մարզի հանրակրթական  
դպրոցներում 21 

 
ՀՁԻ Հիմնադրամ 
 
Լոռու 
մարզպետարան 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին 
ԼՄ կրթության 
վարչություն 

տարվա 
ընթացքում 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 
ներգրավում 



Մարզի համայնքներում 
երիտասարդների եւ 
դպրոցահասակ 
երեխաներին 
տեղեկատվական 
տեխնոլգիաների 
կիրառման 
հնարավորությունների 
ապահովում 

ՍՄԱՐԹ կենտրոնից օգտվող շահառուների 
թիվը – 10870 աշակերտ 
 

ՀՄՀ 
 
Լոռու 
մարզպետարան 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին 
 
ԼՄ կրթության 
վարչություն 

տարվա 
ընթացքում 

համագոր-
ծակցության 
ապահովում 
Լոռու 
մարզպետա-
րանի եւ 
միջազգային 
կազմակեր-
պությունների 
միջեւ,  
ներդրումների 
ներգրավում 

Նպատակ 5. Լոռու մարզի  զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում, զբոսաշրջիկների թվի ավելացում եւ նրանց  առնվազն 2-3 օր մարզում պահելու 
հնարվորությունների ստեղծում 



1) Մարզի 
համայնքների եւ 
տարածշրջանի 
գրավչությունը 
բարձրացնելու ծրագրերի 
իրականացում 

մարզի 4 համայնքների գրավչության 
բարձրացում 
ենթակառուցվածքների ստեղծում - 2 
զբոսաշրջիկների թվի ավելացում 33%-ով  

� «Լոռու տուրիզմի զարգացման և 

հետազոտության» կենտրոնը իրականացրել 
է «ԷկոՏուն Լոռի»` պլաստմասե թափոնների 
վերամշակում, «Pottery House Armenia»` 
կավաբուժության կենտրոն, «Debet 
Workation Hotel»` հանգստի և աշխատանքի 
համար նախատեսված հյուրատուն, 
ծրագրերը: 
� Հարթագյուղ համայնքում` 
«Աստղիկ» բարեգործական հիմնադրամի 
հետ համատեղ, շարունակվում են 
իրականացվել ծրագրեր, մասնավորապես` 
հիմնանորոգվել է 2 հյուրատուն  13 մլն 
դրամ ներդրմամբ 
� Լուռու մարզպետարանի կողմից 
ստեղծվել է <<Տուրիստական Լոռի >> 
ֆեյսբուքյան էջը՝ ոլորտի ծառայություն 
մատոցող կազմակերպությունների 
ներգրավմամբ, որի նպատակն է 
համախմբել զբոսաշրջության ոլորտի 
ներկայացուցիչներին մեկ հարթակում, 
որտեղ կներկայացվեն ոլորտի 
նորությունները, պետության  և մասնավորի 
կողմից իրականացվող ծրագրերը, 
առաջարկներ, և հաջողված 
պատմութուններ: 
 
 

Լոռի տուրիզմի 
զարգացման 
հիմնադրամի 

Թումանյան աշխարհ 
զբոսաշրջության 

գրասենյակ 

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժնի 
պետ 

տարվա 
ընթացքում 

մշակված  
ծրագրերի 
առկայութուն
, 
ֆինանսակա
ն 
ներդրումներ
ի 
ներգրավում 



 
 
 
2. Գյուղատնտեսության ոլորտի տրամաբանական հենքը 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքների ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատո

ւ օղակ 
Ժամկետ 

Կարեւոր 
նախապայման 

Լոռու մարզում գյուղատնտեսության բնագավառում ակնկալվող ցուցանիշներ 

Լոռու մարզի 
գյուղատնտեսության 
ոլորտում 

� Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը   կազմել 

է 4 միլիարդ 730 միլիոն 800 հազար  ՀՀ դրամ 

ԱՎԾ-ից 
Համայնքներից 

ստացված 

Գյուղ. եւ 
բնապահպ. 
վարչություն 

տարվա 
ընթացքում 

 

2) Մարզի 
համայնքների 
գրավչության 
բարձրացում, 
ենթակառուցվածքների 
ստեղծում 

Սուբենցիոն հայտեր –55 
ենթակառուցվածքների հիմնում (ներդրումային 
ծրագրերով) – 4 համայնքում 
� Վանաձոր համայնքի զարգացման ծրագրերի 

ներկայացում ՀՀ կառավարություն և 

Հետաքրքրությունների հիմնադրամ 

1. Մայմեխի ճոպանուղու կառուցում 

2. Վանաձոր համայնքի 3 լճերիտարածքի 

վերակառուցում 

3. Զբոսայգու կառուցում 

4. Ազատամարտիկների պուրակի 

արդիականացում 

 

Վանաձորի 
համայնքապետարան 

ԼՄ Զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին 

 ծրագրերի եւ 
նախագծերի 
առկայութուն
, ֆինանսա-
կան ներդը-
րումների 
ներգրավում 

3) ՀՀ Լոռու 
մարզում «ճամփեզրյա 
կայանի» 
տարածաշրջանային 
տնտեսական 
զարգացմանն ուղղված 
բազմաֆունկցիոնալ 
կառույցի կառուցում և 
գործարկում 

� նոր տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում 
– 1(2020 թ գործարկում) 
 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 
գրասենյակ 

ԼՄ Զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության բաժին 

տարվա 
ընթացքում 

բիզնես 
ծրագրերի 
առկայությու
ն 
շահառուներ
ի 
ներգրավում 



տնտեությունների 
ստեղծում՜ նոր 
աշխատատեղերի 
ստեղծում՜ 
գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ձեռքբերում 

� Ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր - 560 

� Ստեղծվել են՝ 

�  25 փոքր տնտեսություն 

� 7 միջին տնտեսություն 

� 2 մեծ տնտեսություն 

� նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում 28 

 

տեղեկատվություն 
Այցելություններ 

� Նպատակ 1 – Մարզի հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 

Հողերի ագրոքիմիական 
հետազոտության և 
բերրիության 
բարձրացման 
միջոցառումներ 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և 

բերրիության բարձրացման միջոցառման 

շրջանակում նախատեսված էր հետազոտել 

մարզի 8 համայնք, սակայն 2019 թվականի 

հետազոտվել է արդեն 11 համայնքի 

գյուղատնտեսական նշանակության 5573 հա 

հող: Հետազոտվող տարածքից վերցված 1955 

հողանմուշում կատարվել է 4708 

փորձաքննություն, կազմվել են 

ագրոքիմիական քարտեզներ:  

�            Ներդրման գումարը կազմել է  

�             3 միլ.724 հազր դրամ 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Գյուղ. եւ 
բնապահպ. 
վարչություն 

Ֆինանսակ
ան, 

մարդկային 
և 

տեխնիկակ
ան 

ռեսուրսների 
առկայությու

ն 

Ֆինանսական, 
մարդկային և 
տեխնիկական 
ռեսուրսների 
առկայություն 



 
 
Բույսերի 
պաշտպանության 
միջոցառումներ 
 

� «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ»  

ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի 

աշնանը մարզին անհատույց հատկացվել է 

498 լիտր «Բրոմադիալոն» տեսակի 

մկնասպան միջոց, որով հողօգտագործողների 

միջոցով պայքար է իրականացվել 6225 

հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության 

հողատեսքերում:  

          Ներդրման գումարը կազմել է  2 միլ 873 

հազար դրամ 

 

 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Գյուղ. եւ 
բնապահպ. 
վարչություն 

Ֆինանսակ
ան, 

մարդկային 
և 

տեխնիկակ
ան 

ռեսուրսների 
առկայությու

ն 

Ֆինանսական, 
մարդկային և 
տեխնիկական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Նպատակ 2 – Լոռու մարզի ոռոգման համակարգի բարելավում եւ ոռոգվող հողատարծքների ավելացում 

 

Մարզի ոռոգման 
համակարգի բարելավում 

  
Գարգառ և Վարդաբլուր բնակավայրերում 
իրականացվել են ոռոգման համակարգի 
ներդրում, արևային ֆոտովոլտային կայանի 
կառուցում: Ներ է դրվել 14.4 մլն դրամ, 
(շարունակական) 
Իրականացվել է Գոգարան համայնքում 
ջրահավաք ավազանի և 4600 մետր ինքնահոս 
ոռոգման համակարգի կառուցում։ Ներ է դրվել 
33 մլ. դրամ 
Իրականացվել է 2600 մ ոռոգման համակարգի 
կառուցում Կաթնաջուր համայնքում (60 հա) և     
4200 մ՝  Լեռնանցք համայնքում (60 հա): Ներ է 
դրվել 37 մլն դրամ   
 

 

ՄԶԾ/ԳԷՀ դոնոր 

 

Գյուղ. եւ 
բնապահպ. 
վարչություն 

տարվա 
ընթացքում 

Ֆինանսական
, մարդկային 
և 
տեխնիկական 
ռեսուրսների 
առկայություն 



Մարզի ոռոգման 
համակարգի բարելավում 

Իրականացվել է Ջրային պետական կոմիտեի 
ֆինանսավորմամբ «Լոռի» ՋՕԸ-ի կողմից 
ոռոգման համակարգի վերանորոգում, գարնան 
նախապատրաստական աշխատանքներ: 
Ներդրման գումարը կազմել է 20 մլն.397 հազր 
դրամ;  
 
Լուսաղբյուր համայնքում իրականացվել է 950 մ 
երկարությամբ ոռոգման ցանցի կառուցում: Ներ 
է դրվել 7.5 մլն դրամ 

ՏԿԵ Ջրային 
պետական 
կոմիտեի 

 
 
 
 

Հրատապ ծրագիր 

 

Գյուղ. եւ 
բնապահպ. 
Վարչություն 

 

Գյուղ. եւ 
բնապահպ. 
վարչություն 

 

տարվա 
ընթացքում 

 
 
 
 

տարվա 
ընթացքում 

Ֆինանսական
, մարդկային 
և 
տեխնիկական 
ռեսուրսների 
առկայություն 
 
Ֆինանսական
, մարդկային 
և 
տեխնիկական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

Նպատակ 3 – Լոռու մարզում  անասնաբուծության զարգացում եւ ֆերմերային տնտեսությունների հիմնում 

Պետական աջակցության 
ծրագրեր 

� Գյուղատնտեսության ոլորտին 

տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման ծրագիր՝ շահառուների 

թիվը՝ 792, տրամադրված վարկերի գումարը՝ 

3 միլիարդ 40 մլն. 350 հազար դրամ  

� «Հայաստանի Հանրապետությունում 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի  

ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի 

պետական աջակցության» ծրագիր՝ 

շահառուների թիվը՝ 28 մարդ, տրամադրված 

վարկերի գումարը՝ 171 մլն.369 հազար դրամ  

� «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների 

ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի 

պետական աջակցության» ծրագիր՝ 

շահառուների թիվը՝ 3 մարդ, տրամադրված 

վարկերի գումարը՝ 21մլն.834 հազար դրամ  

� Գյուղատնտեսական հումքի 

մթերումների նպատակով ագրովերամշակման 

ոլորտին  տրամադրվող վարկերի 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 
եռամսյակ 

 

Ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 



տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր՝ 

շահառուների թիվը՝ 6 մարդ, տրամադրված 

վարկերի գումարը՝ 129 մլն 949  հազար 

դրամ 

� «Ոռոգման արդիական համակարգերի 

ներդրման համաֆինանսավորման»  ծրագիր՝ 

շահառուների թիվը՝ 1  մարդ, տրամադրված 

փոխհատուցման գումարը՝  252  հազար 

դրամ 

Ծրագրերում ընդգրկված շահառուների թիվը 
կազմել է 830 մարդ 

 

 

 

Գյուղատնտեսական 
արտադրանք 
վերամշակող 
ձեռնարկությունների 
արտադրական 
հզորությունների 
ավելացում 

 
 
Վանաձոր և Բազում համայնքներում գործող 
կաթի վերամշակման «Գագիկ Մանուկյան 
Կոլյայի» Ա/Ձ և պտուղ-բանջարեղեն 
վերամշակման<<Վան ֆուդ>> ՍՊԸ 
արտադրության սարքավորումների 
վերազինման վրա՝ համաֆինանսավորմամբ, 
կատարել են ներդրումներ: ներդրման գումարը 
կազմել է 83.78 մլն դրամ: 
Ստեղծվել են են 5 ախատատեղեր 
 

 

 

 

<<Համայնքների 
գյուղատնտեսակա

ն ռեսուրսների 
կառավարման և 

մրցունակության>> 
երկրորդ ծրագիր 

 

 

 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 
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Ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 

 

Խոզաբուծության 

 

զարգացում 

 
 
Ընթացքի մեջ է «Բոզոյան» ՍՊԸ–ի կողմից 
խոզաբուծական տնտեսության կառուցման 
աշխատանքները  
  
� կստետեղծվեն 40-50 նոր աշխատատեղեր  
� կարտադրվի տարեկան 600 տոննա խոզի 
մսի  
� կբուծվի խոզերի բարձրարժեք տոհմային 

ցեղատեսակներ 

 

 

Բոզոյան  ՍՊԸ 

 

 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

 

 

I-IV 
եռամսյակ 

 

 

 

Ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն 



 

Թռչնաբուծության 

զարգացում 

 

1.Ընթացքի մեջ է Սպիտակի թռչնաբուծական 
ֆաբրիկայում ինկուբատորային 
արտադրամասի կառուցման աշխատանքները, 
ներ է դրվել 300 մլն. դրամ 
 
� Կստեղծվի 20 նոր աշխատատեղեր  
 
2. Կարմիր Աղեկ բնակավայրում գործող  
թռչնաբուծական տնտեսությունում կատարվել 
է 7.2 մլն. դրամի  ներդրումներ 

� Ավելացել է  ածան հավերի գլխաքանակը  
1000-ով 

� Ստեղծվել են 3.նոր աշխատատեղեր  

� Արտադրվում է  ապրանքային հավկիթ 

Մանսնավոր 
ընկերություններ 

 

Սպիտակի 
թռչնաբուծական 

ֆաբրիկա 

 

Ա/Ձ <<Վահե 
Հովհանիսյան>> 

 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

 

I-IV 
եռամսյակ 

 

ֆինանսական 
ռեսուրսների 

առկայություն՜ 
մասնավորի 

ներդրում 

 

Լոռի Բերդ խոշորացված 
համայնքում նորագույն 
տեխնիկաների ձեռք 
բերում 

Լոռի Բերդ խոշորացված համայնքում 
գյուղատնտեսության  և կոմունալ 
ծառայությունների բարելավման նպատակով 
ձեռք է բերվել նորագույն տեխնիկաներ, ներ է 
դրվել 82 մլն դրամ 
Ստեղծվել է 3 աշխատատեղեր 
 

Լոռի Բերդ 
խոշորացված 

համայնք 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 
եռամսյակ 

 

Պետ բյուջե 

Սառնարանային 
տնտեսությունների 
հիմնում 

Գուգարք համայնքում հիմնվել է 40 տոննա 
տարողության սառնարանային տնտեսություն, 
ներ է դրվել 35 մլն դրամ; 
Ստեղծվել է 3 աշխատատեղեր 

Գուգարքի 
համայնքապետար

ան 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 

I-IV 
եռամսյակ 

 

Պետ բյուջե 

 

Ոչխարաբուծության 

զարգացում 

 

 

 

 

 
Սարալանջ համայնքի ոչխարաբուծական 
տնտեսությունում  կատարվել են 
նախապատրաստական աշխատանքներ 
ոչխարների նոր գլխաքանակ ներկրելու համար,  
 
� Ոչխարների գլխաքանակը կաճի 1000 գլխով 
� Կստեղծվի նոր  10 աշխատատեղեր 
� կարտադրվի 50տ ոչխարի միս 

 
Էրֆյան» ՍՊԸ 
 
 
 

 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 
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Ֆինանսական  
ռեսուրսների  
առկայություն 
 

 



Նպատակ 4 – Մարզում նոր տնտեսությունների , անասնաբուժական կետերի  հիմնում, արոտների ենթակառուցվածքների շինարարություն  և 
անասնաբուժական եւ վարակիչ հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում 

Նոր անասնաշենքերի, 
անանասնաբուժական 
կետերի հիմնում, 
արոտների 
ենթակառուցվածքների 
շինարարություն 

Հիմնվել են՝ 

� պետական օժանդակության, 

«Անասնաբուծության զարգացում 

հարավ-հյուսիս»  ծրագրի և մասնավոր 

ներդրողների 

համաֆինանսավորմամաբ թվով 4 

առաջատար ֆերմաներ, կատարվել է 

226.5 մլն. դրամի ներդրումներ:  

«իրականացվել են. 
� Աջակցություն է ցուցաբերվել մարզում 

գործող <<Դուստր Մելանյա>>, 

<<Գագիկ Մամուկյան>>, <<Տարոն 

Մաթոսյան>>  ՍՊԸ կաթի 

վերամշակման արտադրամասերին՝ 

արտադրությունները ժամանակակից 

սարքավորումներով վերազինելու 

գործում: Կատարվել է 66.5 մլն. դրամի 

ներդրում 

� Հիմնվել են 19 անասնաբուժական 

կետեր՝ Տաշիր ստեփանավան, 

Սարչապետ, Մեծավան, Լոռի Բերդ, 

Գյուլագարակ, Մարգահովիտ, Ջրաշեն 

համայնքներում: Կատարվել է 11.8 մլն. 

դրամի ներդրում 

� Ծրագրի շրջանակներում թվով 36 

ֆերմերներ սուբսիդավորման 

եղանակով ձեռք են բերել 148 գլուխ 

բարձր մթերատու խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներ: Կատարվել է 40.0 մլն. 

դրամի ներդրում 

� Ծրագրի շահառու 7 համայնքների 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
 
«Անասնաբուծությ
ան զարգացում 
հարավ-հյուսիս» 
ծրագիր 

 

 

 

 

 

 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 
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Ֆինանսական  
ռեսուրսների  
առկայություն 
 

 



(Մարգահովիտ.Գյուլագարակ, Լոռի 

Բերդ, Ստեփանավան, Տաշիր, 

Սարչապետ, Մեծավան) 35 

բնակավայրերում ընթացքի մեջ է 91 

միավոր արոտոյին ենթակառուցվածքի 

շինարարության գործընթացը: 

Կատարվել է 92.95 մլն. դրամի ներդրում 

Ստեղծվել են 50 աշխատատեղեր 
 
 
 
 
 

Մասնավորի ներդրմամբ 
նոր անասնաշենքի 
հիմնում 

Ստեփանավան համայնքում կառուցվել է խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների պահվածքի  
<<խելացի անասնաշենք>>: Ներ է դրվել 7 մլն 
դրամ; Ստեղծվել է 2 աշխատատեղ 

Ստեփանավանի 
համայնքապետար
ան 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 
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եռամսյակ 

 

 

Ֆինանսական  
ռեսուրսների  
առկայություն 
 

Պետական պատվերի 
շրջանակներում 
գյուղատնտեսական 
կենդանիների 
հակաանասնահամաճար
ակային միջոցառումների 
իրականացում 

Իրականացվել են 9 
հակաանասնահամաճարակային և 3 
ախտորոշիչ  միջոցառումներ 
  
 
 

ՀՀ  Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 
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Վերապատրա
ստված 

մասնագետնե
րի 

առկայություն 

 

 

Գյուղատնտեսական 
անմշակ հողատեսքերի 
բարելավում և նոր 
գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ձեռք բերում 

<<Հողերի և անտառների կայուն կառավարման 
ներդնումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի 
լեռնային լանդշաֆտներում>> ծրագրի 
շրջանակներում  Մարգահովիտ և Գուգարք 
համայնքներում իրականացվել է 
գյուղատնտեսական հողերի բարելավում և նոր 
տեխնիկաների տրամադրում ; Ներդրման 
գումարը կազմել է 35 մլն. դրամ: 

 Ստեղծվել է 5 աշխատատեղեր: 

ՄԱԿ-ի 
Զարգացման  ( 
UNDP), Գլոբալ 
էկոլոգիական 
հիմնադրամ 

Գյուղատնտ. և 
Բնապահպ. 

վարչություն 
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Ֆինանսական  
ռեսուրսների  
առկայություն 
 



 
 
3. Բնապահպանության ոլորտի տրամաբանական հենքը 
 

Ամփոփ նկարագիր 
Արդյունքային 

ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետա-
րանի 

պատասխա-
նատու օղակ 

ժամկետ 
Կարևոր 

նախապայմ-
աններ 

«Ընկերությունների 
կողմից վճարվող 
բնապահպ. 
վճարների 
նպատակային 
օգտա-գործման 
մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն պետա-
կան բյուջեից 
հատկաց-ված 
գումարների 
միջոցով 
վնասակար 
ազդեցության 
ենթարկվող մարզի 
համայնքների 
կողմից բնապահպ. 
ու առողջ. 
ծրագրերի 
իրականացում 

Շրջակա միջավայրի բարելավում, բնակչության 
առողջության ամրապնդում և վերականգնում   
Փաստացի իրականացվել է 103 մլն. 882 հազ. դրամի 
աշխատանքներ: 
• Ալավերդի խոշորացված համայնքում 

նախատաեսվել է իրականացնել 100 մլն. 467.39 
հազ. դրամի աշխատանքներ: Մրցույթների 
արդյունքում գումարը կազմել է 96մլն. 217.84 հազ. 
դրամ: Տնտեսումը կազմել է 4 մլն. 218.95 հազ. 
դրամ: 2019թ. ընթացքում իրականացվել է 76 մլն. 
266.4 հազ. դրամի աշխատանքներ: Մնացած 20 
մլն. 161.3 հազ. դրամի աշխատանքներն ընթացքի 
մեջ են և կավարտվեն 2020թ. ընթացքում: 

• Օձուն խոշորացված համայնքում նախատաեսվել է 
իրականացնել 28 մլն. 470.4 հազ. դրամի 
աշխատանքներ: Մրցույթների արդյունքում գումարը 
կազմել է 27 մլն. 615.6 հազ. դրամ: 2019թ. 
ընթացքում իրականացվել է 27 մլն. 615.6 հազ. 
դրամի աշխատանքներ: 

Համայնքների 
կողմից 
իրականացված 
ծրագրերի 
վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, 
մոնիտորինգ 

ԼՄ գյուղատնտ. 
և բնապահպ. 
վարչության 
բնապահպանու
թյան բաժին 

I-IV եռամս-
յակներ 

ՀՀ պետական 
բյուջեից 
նախատեսվել է 
տրամադրել             
128 մլն. 937.7 
հազ. դրամ: 
 

«ՀՀ բնության 
հատուկ 
պահպանվող 
տարածքների 
հարակից 
էկոհամակարգերի 
կայուն 
կառավարում և 
համայնքային 
կարողությունների 

Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո համայնքներում 
դեգրադացված բնական և գյուղատնտեսական 
լանդշաֆտների կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 
հարմարվողականության բարձրացումը, կերի կայուն 
բազայի ստեղծման, դաշտամիջյան ճանապարհնորի 
վերանորոգման և այլ բնապահպանական ծրագրերի 
իրականացման ճանապարհով:  

Շահառու 
համայնքների 
կողմից 
իրականացված 
ծրագրերի 
վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, 
մոնիտորինգ 

ԼՄ գյուղատնտ. 
և բնապահպ. 
վարչության 
բնապահպանու
թյան բաժին 

I-IV եռամս-
յակներ 

Ծրագրի 
հայեցակարգում 
ընդգրկված են 
Հայաստանի 
Հանրապետությ
ան 3 մարզ, այդ 
թվում Լոռու 
մարզը՝ 
Մարգահովիտ և 
Ֆիոլետովո 



զարգացում» 
ծրագիր:  

բնակավայրերով: 
Լոռու մարզում 
իրականացվող 
ծրագրի 
ընդհանուր 
արժեքը կազմում 
է 79 մլն. 752.6 
հազ դրամ: 

Մարզում 
անտառվերականգն
ման 
աշխատանքների 
իրականացում 

Անտառային տարածքների ավելացում 
• Պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ 

անտառվերականգնման և անտառապատման 
աշխատանքներ են իրականացվել 231 հա 
անտառներում և անտառային հողերում: 

• 2019թ. ընթացքում «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական 
հիմնադրամը Լոռու մարզում իրականացրել է. 
� անտառտնկման աշխատանքներ 72 հա 

մակերեսով համայնքային տարածքներում։ 
Ընդհանուր առմամբ մարզում 
անտառվերականգնման ծրագրի կողմից տնկվել է 
շուրջ 220 000 տնկի։ 

� նախորդ տարիներին հիմնադրված 
անտառմշակույթների խնամքի և լրացման 
աշխատանքներ: 

� համայնքային ծառատունկ ծրագրի 
շրջանակներում մարզի համայնքներին ու տարբեր 
կազմակերպություններին ծառատունկի համար 
տրամադրել է տնկիներ: 

• Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի 
հետ համագործակցության արդյունքում «Մայ 
Ֆորեստ Արմենիա» բարեգործական 
բնապահպանական ՀԿ-ն Լոռու մարզի Գուգարք և 
Դեբեդ համայնքներում հիմնել է անտառային 
կուլտուրաների տնկարաններ 
(համապատասխանաբար 3 հա և 1.5 հա): 

• ՀՀ կառավարության, UNDP և GEF միջազգային 
կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ Լոռու և 
Տավուշի մարզերում «Հողերի և անտառների կայուն 
կառավարման ներդրումը Հյուսիս-արևելյան 

Անտառվերականգն
ումն 
իրականացրած 
կազմակերպության 
կողմից 
տրամադրած 
տեղեկատվություն, 
մոնիտորինգ 

ԼՄ գյուղատնտ. 
և բնապահպ. 
վարչության 
բնապահպանու
թյան բաժին 

I-IV եռամս-
յակներ 

«Էյ-Թի-Փի» 
բարեգործական 
հիմնադրամ և 
այլ 
կազմակերպությ
ուններ: 
Անտառտնկման, 
ինչպես նաև 
նախկինում իր 
կողմից 
հիմնադրված 
անտառմշակույթ
ների խնամքի, 
ցանկապատի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ   



Հայաստանի չոր լեռնային լանդշաֆտներում» 
ծրագրի շրջանակներում «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 
Լոռու մարզի անտառտնտեսությունների 1305 հա 
անտառային տարածքներում իրականացվել են 
բնական վերաճի օժանդակման աշխատանքներ: 

 

Պտղատու այգիների 
հիմնում 

Շնող համայնքում 15 հա պտղատու այգիների 
ավելացում, բնակչության զբաղվածության ապահովում 
 
 
Փաստացի իրականացվել է 3 մլն. դրամի 
աշխատանքներ՝ հիմնվել է 14 հա պտղատու այգի: 

Համայնքների 
կողմից 
տրամադրված 
տեղեկատվություն, 
մոնիտորինգ 

Գյուղատնտեսու
թյան և 
բնապահպանութ
յան վարչության 
բնապահպանութ
յան բաժին 

I-IV եռամս-
յակներ 

Թեղուտի 
անտառվերակա
նգնման ծրագրի 
շրջանակներում 
2015-18թթ. 
ընթացքում Շնող 
համայնքում 
իրականացվել 
են 31 հա 
պտղատու 
այգիների 
հիմնման 
աշխատանքներ: 
2019թ. 
նախատեսվել է 
ևս 15 հա 
պտղատու նոր 
այգիների 
հիմնում: 
2019թ. ծրագրի 
արժեքը կազմում 
է 36 մլն դրամ: 

 
 
4. Սոցիալական ոլորտ տրամաբանական հենքը (Կրթություն, մշակույթի եւ սպորտ, առողջապահություն, սոցիալական 
ապահովություն) 
4.1 Կրթության ոլորտի տրամաբանական հենքը 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 

պատասխանա-

տու օղակ 

ժամկետ 

կարևոր 

նախապայ-

մաններ 

Նպատակ 1.  Մարզի կրթական հաստատությունների կառավարման արդյունավետության և որակի բարելավում 

Ուսումնասիրել մարզային 

ենթակայության 

դպրոցներում ուսուցիչների  

դրույքի դիմաց վճարման 

չափը :Բոլոր դպրոցներում 

այն  հնարավորինս 

դարձնել  100% 

Դպրոցների թիվ- 149  ԿԳՆ,  ԼՄ 

կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

2019թ.ընթա

ցքում 

 

Նախակրթարանների թիվը 

5-ով ավելացնելու 

հնարավորության 

ուսումնասիրություն         և 

համապատասխան 

աշխատանքների 

կազմակերպում 

նախադպրոցական 

կրթություն իրականացնող 

ուսումնական 

հաստատություններում  

ՀՀ կառավարության 

2019թ.-ի հուլիս 4-ի թիվ 

872-Ն որոշման և ՀՀ 

կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարարության հետ  

2019թ.-ի օգոստոսի 21-ին 

կնքված պայմանագրի 

համաձայն Լոռու մարզի 

թվով 118 դպրոցում 

նախատեսվել է տեղադրել 

«Արմաթ» ինժեներական 

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական 

-հաղորդակցման տեխնոլոգիաների՝ որպես 

ուսուցման և դասավանդման միջոցի 

կիրառում:  

 

Նախակրթարանների թիվը  -- 5,, որից 4-ը 

պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ, 1-ը՝ ՀՀ ԿԳՄՍ 

ԿԾԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից 

 

 

 

 

Լոռու մարզի թվով 118 դպրոցում տեղադրվել 

«Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաներ 

ԿԳՆ 

Հանրակրթական 

դպրոցներ 

 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

ՀՀ ԿԳՄՍ ԿԾԿ 

ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

 

տարվա 

ընթացքում 

Դպրոցների 

խնայված  

միջոցների 

եւ 

արտաքին 

ներդրումնե

րի 

առկայությու

ն 



լաբորատորիաներ 

Հետևողական աշխատանք 

տանել դպրոցների 

խնայողությունների 

նպատակային 

օգտագործման ուղղությամբ 

• Խնայողությունների հաշվին շուրջ 100 

դպրոցներում իրականացնել 

վերանորոգման աշխատանքներ 

• Ապահովել մարզում «Սմարթ» 

դասարաններ ստեղծման 

շարունակականությունը: 

• 2019թ. ընթացքում ձեռք բերել 

լաբորատոր սարքավորումներ, 

համակարգչային տեխնիկա, 

ինտերնետ, որակյալ դասագրքեր և 

այլն): 

 

ԿԳՆ 

Քաղաքաշինությա

ն պետական 

կոմիտե 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

ԼՄ քաղաքաշի-

նության 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

Պահանջվո

ղ 

ֆինանսավո

ր-ման 

առկայությու

ն 

Մարզում բարձրակարգ 

մասնագետներով 

համալրված դպրոցների 

առանձնացում և 

օնլայն(առցանց) դասերի 

կազմակերպում գյուղական 

համայնքների դպրոցների 

հետ 

• Ուսումնասիրել և առանձնացնել մարզի 

այն հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունները, որոնք ունեն 

մասնագետների կարիք/դրանք 

հիմնականում  գյուղական կամ 

սահմանամերձ դպրոցներն են: 

• Առանձնացնել  մարզում  բարձրակարգ 

մասնագետներով համալրված 

դպրոցները և օնլայն(առցանց) դասեր 

կազմակերպել  վերը նշված՝գյուղական 

կամ սահմանամերձ դպրոցների հետ: 

• Ուսումնասիրել դպրոցներում 

տեսադասերի կազմակերպման 

ընթացքը և դրանց ընդլայնման 

հնարավորությունները: 

ՀՀ ԿԳՆ ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

ուսումնա-

կան 

հաստատու

թյունների 

ռացիոնալա

ցման 

հնարավորո

ւթյունների 

ուսումնասի

րություն և 

գործողությո

ւնների 

ծրագրի 

կազմում 



• Ուսումնասիրել դպրոցներում 

ռոբոտաշինության խմբակների 

ստեղծման հնարավորությունները: 

Աջակցել արդեն գործող խմբակների 

գործունեությանը: 

Հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատություններում 

աշխատանքներ տանել 

կրթության որակի 

բարձրացման ուղղությամբ  

• Անգլերենի ակումբներ»-ի հիմնում, 

անգլերենի ուսուցիչների վերապատ-

րաստման կազմակերպում՝ 

Բրիտանական խորհրդի 

իրականացմամբ  

•  «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ 

ՍԵՅ ԵՍ. Հմտություններ աշխատանքի 

համար» 

• Ստեփանավանի տարածաշրջանի 

հանրակրթական դպրոցների 

մաթեմատիկայի, 

հասարակագիտության ուսուցիչների և 

դասվարների վերապատրաստման 

դասընթացներ «Ֆինանսական 

կրթությունը դպրոցում» թեմայով, որի 

արդյունքում վերապատրաստվել են 

տարածաշրջանի թվով 130 ուսուցիչներ 

 

• «Բիզնես և կրթություն-

համագործակցություն» հիմնադրամը 

Գերմանիայի դաշնության հետ 

համագործակցության շրջանակներում 

իրականացնում է «Մասնագիտական 

կրթություն և ուսուցում-

համագործակցություն հարավային 

Կովկասում» տարածաշրջանային 

ծրագիր: Կազմվել և «Բիզնես և 

կրթություն գործընկերություն» 

ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

 

 

 

 

 

ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

 

ԼՄ  կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

վարչություն 

 

 

 

 

 

 

WORLD 

VISION 

ԿԳՆ 
 

Աշխատանքի 

միջազգային 

կազմակերպու

թյուն և ԿԳՆ 

 

Գերմանական 

միջազգային հա-

մագործակցության 

ընկերության հետ 

(GIZ) համագոր-

ծակցության 

տարվա 

ընթացքում 

 

 

 

 

 

 

 

2019թ. 

 

 

 

 

2019թ. 

Նոյեմբեր 

 

 

 

 

 

2019թ. 

կրթության 

որակի 

բարելավում

, 

աշակերտն

երի 

մասնակցու

թյան 

ապահովում 



 
 
4.2 Մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի ոլորտի տրամաբանական հենքը 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվու-

թյան աղբյուր 

Մարզպետա-

րանի պատ. օղակ 
ժամկետ 

Կարեւոր 

նախապայմաններ 

Ոլորտային նպատակ.Պատմամշակութային արժեքների պահպանություն եւ վերականգնում,  մշակութային արժեքների ստեղծում և տարածում, 

հիմնադրամին են ներկայացվել ՀՀ 

Լոռու մարզի շուրջ 31 դպրոցների 

տվյալներ՝  որոնք ակտիվ 

մասնակցություն կունենան այդ 

ծրագրին:  

• «Հայաստանի պատանեկան 

նվաճումներ» կազմակերպության 

կողմից 2019թ. օգոստոս-հոկտեմբեր 

ամիսներին վերապատրաստվել են 

«Ձեռնարկատիրական կրթության 

առարկան և բաղադրիչները» 

թեմայով Լոռու մարզի դպրոցներում 

դասավանդող շուրջ 804 ուսուցիչներ: 

 

• «Լոռու տարածաշրջանային պետական 

քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում «Մեխատրոնիկա» 

մասնագիտության գծով 2019-2020 

ուսումնական տարվանից կմեկնարկի 

վերոնշյալ քոլեջում նշված 

մասնագիտության գծով երկակի 

ուսուցման (դուալ) կրթական 

համակարգի փորձարարական կարգով 

իրականացման գործընթացը 

 

 

շրջանակում 

ԿԳՆ 

 

 

 

 

 

«Հայաստանի 

պատանեկան 

նվաճումներ» 

կազմակերպությու

ն 



ազգաբնակչության ակտիվ հանգստի կազմակերպում 

Լոռու մարզի 

պատմամշակութային 

կոթողների 

պահպանություն եւ  

վերանորոգում 

Քոբայրավանքի վանքի մասնակի 

վերանորոգումներ 

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ. բյուջե 

 

Մարզում պետական, 

ավանդական,  ազգային և 

այլ տոների, հիշատակի 

օրերի հետ կապված 

զանգվածային 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Միջոցառուների քանակ - 13 

Մասնակիցների թիվ - 32000 

ՀՀ Լոռու մարզի  

համայնքապե-

տարաններ, 

ԼՄ կրթության, 

մշակույթի 

բաժիններ 

Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

տարվա 

ընթացքում 

Համայնքային 

բյուջե 

 

Հ.Թումանյանի և 

Կոմիտասի ծննդյան 

150-ամյակներին 

նվիրված 

հանդիսությունների, 

փառատոների, այլ 

բազմաբնույթ 

միջոցառումների 

կազմակերպում և 

անցկացում 

 ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ. բյուջե 

 

Լոռի-Փամբակ 

երկրագիտական 

թանգարանի Նոր-

նորագույն պատմության 

ֆոնդի մուտքագրված 

արժեքների ստուգում 

Էլեկտրոնային շտեմարան մուտքագրած 

հնագիտական ֆոնդի նյութեր (30%-40%) 

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 

 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ. բյուջե 

Ոլորտային նպատակ. Առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական բարձր արդյունների ապահովում 



Տարբեր մարզաձեւերի 

զարգացման համար 

նպաստավոր 

պայմանների ստեղծում` 

մարզադպրոցների, 

մարզադահլիճների 

վերանորոգում և 

մարզադաշտի  

վերակառուցում 

Վերանորոգված մարզադպրոց – 3 

 հիմնանորոգված ու վերակառուցված 

մարզադաշտ - 1 

ՀՏԶՀ, Վանաձորի 

համայնքապետար

ան, ֆուտբոլի 

ֆեդերացիա 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Շահառուների մեծ 

թիվ, բարձրակարգ 

մարզիչների 

առկայություն, 

մարզական բարձր 

արդյունքներ 

Մասսայական սպորտի 

զարգացում` մարզական 

փառատոն, գյուղական 

մարզական խաղեր, 

տարեցների 

հանրապետական 

խաղեր եւ այլ 

մասսայական 

միջոցառումների 

անցկացում 

Թիրախ 

մասսայական մարզական միջոցառումների 

թիվ 20 

մասնակիցների թիվ 28000-30000 

ՀՀ սպորտի եւ 

երիտասարդությա

ն հարցերի 

նախարարություն 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Անհրաժեշտ 

պայմանների 

առկայություն, 

մարզադպրոցների 

եւ մարզական 

ակումբների մեծ 

թիվ  

Կազմակերպել 

մարզական մրցութային 

միջոցառումներ 

մարզպետարանի 

աշխատակազմի համար 

 ՀՀ սպորտի եւ 

երիտասարդությա

ն հարցերի 

նախարարություն, 

ԿԳ 

նախարարություն, 

ՊՆ 

ԼՄ Կրթության, 

մշակույթի եւ 

սպորտի 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Անհրաժեշտ 

պայմանների 

առկայություն 

 
 
 
4.3 Առողջապահության ոլորտի տրամաբանական հենքը 

Ամփոփ  
նկարագիր 

Արդյունքը 
Տեղեկատվությա

ն աղբյուրը 

Մարզպետա-
րանի 

պատասխանա
տու օղակը 

Ժամկետ 
Կարեւոր 

նախապայմա
ն 

Նպատակ 1. Տեղային և մարզային մակարդակներում կառավարման, մոնիտորինգի և վերահսկողության բարելավում 



Մարզային 
մակարդակում  
կազմակերպչական, 
մեթոդական և 
վերահսկողական 
գործառույթների 
մշակում և 
հաստատում 

Մեթոդական  ուղեցույցների  
առկայություն  
 
Որոշ մասնագիտությունների գծով ՀՀ ԱՆ 
կողմից մշակվել են մասնագիտական 
ուղեցույցներ 

ՀՀ ԱՆ ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

 

Ազգաբնակչության 
առողջության վիճակի 
գնահատման և 
մոնիտորինգի 
համակարգի 
ուժեղացում, 
առողջապահական 
տվյալների 
հավաքագրման որակի 
և հավաստիության 
բարելավում, 
հետադարձ կապի 
ապահովում 

-էլեկտրոնային առողջապահության միասնական 
տեղեկատվական համակարգի (armed.am)՝ 
ներդրման միջոցով մոնիտորինգի իրականացում 
-Ներմարզային մոնիտորինգային խմբի 
հաշվետվություններ -2 

Մարզի 
տարածքում 

գտնվող բոլոր 
բժշկական 

հաստատություննե
րը 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

«Ներմարզային 
մոնիտորին-
գային խմբի 
առկայություն» 

Երեխաների և 
դեռահասների 
առողջության վիճակի 
գնահատման և 
մոնիտորինգի 
համակարգի 
ուժեղացում, 
առողջապահական 
տվյալների 
հավաքագրում` 
առանձնացված ըստ 
տարիքի և սեռի 

 
Մոնիտորինգի հաշվետվություն - 2 
 
 
Կանխարգելիչ զննումների քանակ - 2359 

Մարզի 
տարածքում 

գտնվող բոլոր 
բժշկական 

հաստատություննե
րի 

հաշվետվություննե
ր 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

Տարեկան 
հաշվետվու-
թյունների 
առկայություն 

Նպատակ 2. Տարբեր մակարդակների բուժհաստատություններում մասնագետներով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում 



Մարզի պահանջներին 
համապատասխան 
մասնագիտություններ
ով նպատակային 
մագիստրատուրայի և 
կլինիկական 
օրդինատուրաների 
նպատակային 
ուղեգրման 
համակարգի ներդրում 

ուղղորդված և աշխատանքի տեղավորված 
մասնագետների թիվ- 4 

Մարզային 
ենթակայության 

բժշկական 
հաստատություններ 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ ԱՆ կողմից 
տրամադրված 
ֆինանսա-
վորում 

Մարզի 
մասնագետների 
որակավորման 
նպատակային ծրագրի 
մշակում և ներդրում: 
Մասնագետների 
շարունակական 
ուսուցման 
համակարգում և 
իրականացում 

 Նպատակային մշակված ծրագրի առկայություն 
 
Մասնակիցներ մասնագետների թիվ - 282 
 
 
Վերապատրաստումների քանակ -32 

Մարզային 
ենթակայության 

բժշկական 
հաստատություններ 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ 
վերապատ-
րաստման 
ծրագրերի 
առկայություն 

Մարզի բուժհաստա-
տություններին 
անհրաժեշտ 
սարքավորումներով 
ապահովում 

Վերազինված բուժհաստատությունների թիվ - 5 
 
 

Մարզային 
ենթակայության 

բժշկական 
հաստատություններ 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ ԱՆ և այլ 
աղբյուրների 
կողմից 
տրամադրված 
ֆինանսա-
վորում 

Նպատակ 3. Ազգաբնակչությանը ցոււցաբերվող բուժօգնության որակի և մատչելիության շարունակական բարձրացում 

Պոլիկլինիկաների, 
բժշկական 
ամբուլատորիաների և 
գյուղական ԲՄԿ-ների 
շենքային 
պայմանների 
բարելավում, 
բժշկական 
անձնակազմի 
վերապատրաստում 

 
Վերանորոգված շենք թիվ - 9   
 
 
վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի 
թիվ - 140 
 
Շահառուների թիվ - 48000 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի 
կողմից 
ֆինանսավո-
րում 



Հիվանդանոցային 
ծառայությունների 
հզորացում և 
հագեցում 
ժամանակակից 
սարքավորումներով, 
ինտենսիվ 
թերապիայի և 
վերակենդանացման 
ծառայությունների 
շեշտադրմամբ  

Ժամանակակից բուժսարքավորումներով 
հագեցած հիվանդանոցների թիվ - 4 
 
 
Շահառուների թիվ -  160000 

Հիվանդանոցներ 
և 
տարածաշրջանա-
յին բժշկական 
կենտրոններ 

ԼՄ առողջ. և 
սոց.ապահով. 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ ԱՆ և այլ 
աղբյուրների 
կողմից 
տրամադրված 
ֆինանսավո-
րում 
 

 
 
4.4 Սոցիալական ապահովության ոլորտի զարգացման ծրագրի տրամաբանական հենքը 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշ 
Տեղեկատվության 

աղբյուրը 

Մարզպետա-
րանի 

պատասխա-
նատու օղակ 

Ժամկետ 
Կարեւոր 

նախապա
յման 

Ոլորտային նպատակ՝  
Բարձրացնել ՀՀ Լոռու մարզի 
բնակչությանը մատուցվող 
սոցիալական 
ծառայությունների 
մատչելիությունը և որակը 

1. Սոցիալական ծառայությունների հասցեակա-
նությունից և որակից  բնակչության 
սոցիալապես խոցելի խմբերի բավարար-
վածության աստիճանը 40% 
Միայն կենսապահովման ծրագրի շրջա-
նակներում կարելի է փաստել, որ 40.0 հազ. 
մարդ է ընդգրկված, իսկ կենսաթոշակային 
համակարգում՝ շուրջ 50.0 հազար մարդ: Այն 
տոկոսային արտահայտությամբ 40 տոկոս է 
կազմում: 
 2. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրե-
րում ընդգրկված խոցելի խմբերի ներկայա-
ցուցիչների տեսակարար կշիռը, 40% 
Պետական խոշոր երկու ծրագրերում /անա-
պահովության գնահատման համակարգ, 
կենսաթոշակային/ ընդգրկված են մարզի 
բնակչության ավելի քան 50 տոկոսը: 

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարան,  

ՍԱՏՄ-ներ, 
Զբաղվածության 
կենտրոններ, 
Մոնիտորինգի 
տարեկան 
հաշվետվություն 

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանի առողջա-
պահության և սո-
ցիալական ապա-
հովության վարչու-
թյուն 
 

2019թ. Սոցիալակ
ան 
պաշտպան
ության 
ոլորտը ՀՀ
կառավա-
րության 
ուշադրու-
թյան 
կենտ-
րոնում է  

 
Ֆինանսա-
կան միջոց-
ները 
բաշխված 
են և 
ժամանակի



ն 
հատկացվ
ած 

1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի գործունեության 
արդյունավետության և որակի բարձրացում 

ԾՐԱԳԻՐ թիվ 1.  Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների շենքային պայմանների բարելավում և 
սոցիալական տարբեր ծառայությունների գործունեության կազմակերպում և համակարգում 
Սոցիալական ծառայություններ 
մատուցող կառույցների 
շենքային պայմանների  
բարելավում, սպասարկման 
որակի բարձրացում, 
սպասարկում մեկ պատուհանի 
սկզբունքով 

Շենքային պայմանները բարելավված սոցիա-
լական ծառայություններ մատուցող կառույցնե-
րի տեսակարար կշիռը, 40% 

� բարելավված սոց.ծառայություններ 
/Համալիր կենտրոններ/ – 2 

� շահառուների թիվ – 155 000 
Վանաձորի և Տաշիրի համալիր կենտրոնների 
գործարկումով բնակչության կեսից ավելին 
ստանում են բարելավված սոցիալական 
ծառայություն:  

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հար-
ցերի նախարարու-
թյուն,  
ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածք-
ների նախարա-
րություն, ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան 

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանի առողջա-
պահության և սո-
ցիալական ապա-
հովության վարչու-
թյուն 
 

Տարվա 
ընթացքում 

Ոլորտը 
ՀՀ 
կառավար
ու-թյան 
ուշադ-
րության 
կենտրոնո
ւմ է 
ֆինան-
սական 
միջոցներն 
առկա են 

Սոցիալական ծառայություններ 
մատուցող կառույցների (պե-
տական, ոչ պետական) 
համակարգչային տեխնիկայով 
հագեցում և համացանցային 
կապով ապահովում 

• Սոցիալական ծառայություններ մատուցող 
կառույցներում (մարզպետարան, ՍԱՏՄ) նոր 
համակարգիչների տեսակարար կշիռը, 80% 
• Կայուն համացանցային կապ ունեցող 

սոցիալական ծառայություններ մատուցող 
կառույցների թիվը, 100% - 17 կառույց 
Սոցիալական համալիր տեղեկատվական 
կապը գործում է մարզի կառույցների և ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարության ու մարզի սոցիալական 
աջակցության տարածքային մարմինների 
միջև: 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակռուցվածք-
ների նախարարու-
թյուն, 
 
ՀՀ Լոռու 
Մարզպետարան 

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանի առողջա-
պահության և սո-
ցիալական ապա-
հովության վարչու-
թյուն 
 

Տարվա 
ընթացքում 

Մարզում 
գործող 
սոցիալա-
կան  
ծառա-
յություններ 
մատու-
ցողները 
շահագրգռ-
ված են փ-
ոխանակել  
իրենց տեղ-
եկ-
ատվություն
ը 

Մարզի խոցելի բնակչության 
սոցիալական աջակցություն 

• «Երեխաների և ընտանիքների աջակցու-
թյան տրամադրման ծառայություններ»՝ 
իրականացնող՝ «Լոռու մարզի երեխայի և 
ընտանիքի աջակցության կենտրոն» - 100 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակռուցվածք-
ների նախարարու-

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանի առողջա-
պահության և սո-
ցիալական ապա-

Տարվա 
ընթացքում 

 



շահառու /69.600.000 դրամ/ 
•  Վանաձորի տարեցների տանը խնամվող-

ներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական 
սպասարկում – 55 մարդ /24.000.200 դրամ/ 
• Հոգեկան առողջության խնդիրներ  ունե-

ցող անձանց սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրում – 16 մարդ /12.444.600 դրամ/ 
• Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

երիտասարդների սոցիալ-հոգեբանական 
աջակցություն ցերեկային կենտրոնում 
(իրականացվում է ՀՀ Լոռու մարզում` 
«Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի միջոցով)՝ 60 երեխա 
/11.555.700 դրամ/ 
• «Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայու-

թյուններ»  /«Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ/՝ 
տարեվերջին 38 երեխա՝ 121.174.800 դրամ: 
Ծանոթություն. ՀՀ կառավարության 
31.10.2019թ-ի N1507-Ն որոշմամբ 
01.01.2020թ-ին Վանաձորի մանկատունը 
լուծարվել է: 
• Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտն-

ված երեխաների մուտքի կանխարգելում 
շուրջօրյա խնամքի և պաշտպանություն 
իրականացնող հաստատություններ /իրա-
կանացնող՝ «Առավոտ» ՀԿ/ /30 երեխա՝ 
23.053.800 դրամ/ 
• Խնամատար ընտանիքում երեխայի 

խնամքի և դաստիարակության աջակցության 
տրամադրում – 17երեխա /12 ընտանիք/՝ 
24.188.400 դրամ 
• Սպիտակի տարածքային մանկավարժա-

հոգեբանական աջակցության կենտրոն՝ հաշ-
մանդամություն ունեցող երեխաների և 
երիտասարդների սոցիալ-հոգեբանական 
աջակցություն /«Յունիսեֆ Հայաստան»՝ ՀՀ 
ԿԳՄՍ և ՀՀ ԱՍՀ նախարարություններ/՝ 
104 երեխա՝ 70.265.600 դրամ/ 
• «Ընտանեկան փոքր տներում առանց 

թյուն, 
ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարան 

հովության վարչու-
թյուն 
Ընտանիքի, կա-
նանց և երեխանե-
րի իրավունքների 
պաշտպանության 
բաժին 



ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
խնամքի տրամադրման ծառայություններ» 
/համաֆինանսավորող՝ «Հայկական 
Կարիտաս» - 10 երեխա՝ 7.818.800 դրամ 
• Կենսաբանական ընտանիքներ 

տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին 
բնաիրային օժանդակության փաթեթի 
տրամադրում /իրականացնող՝ «Առավոտ» 
ԲՀԿ/՝ 59 երեխա՝ 11.119.900 դրամ 
• Միայնակ տարեցներին, հաշմանդամնե-

րին տնային պայմաններում   և տարեցների 
ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիա-
լական սպասարկում /«Առաքելություն Հայաս-
տան»/՝ 448 շահառու՝ 38.371.400 դրամ 
• Հրատապ օգնություն Սիրիայից տեղա-

հանված ընտանիքներին /«Առաքելություն Հա-
յաստան»/՝ 2 ընտանիք՝ 555.000 դրամ 
• Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչու-

թյան սոցիալական պաշտպանության հաստա-
տություններում խնամվող դպրոցական 
տարիքի երեխաներին դրամական 
աջակցության տրամադրում՝ 38 շահառու՝ 
732.000 դրամ 

2.  Զբաղվածության կարգավորմանն ուղղված պետական ծրագրերի իրականացում և մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 

Մարզում սոցիալական ծառայու-
թյուններ մատուցող կազմակեր-
պությունների (պետական, ՏԻՄ, 
ոչ պետական), սոցիալական աշ-
խատանքների կազմակերպում 

• Գործազուրկների, աշխատանքից ազատ-
ման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատա-
զրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց 
ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց 
մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում՝ 
16 մարդ /2.560.000 դրամ/ 
• Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործա-
տուին աշխատավարձի մասնակի փոխհա-
տուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին 
ուղեկցողի համար դրամական օգնության 
տրամադրում /2 անձ՝ 428.818 դրամ/ 
• Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնա-

գիտական աշխատանքային փորձ ձեռք 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հար-
ցերի նախարարու-
թյուն, ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան, 
ՍԱՏՄ-ներ, 
ՏԻՄ-եր, 
ՀԿ-ներ 

 

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանի առողջա-
պահության և սո-
ցիալական ապա-
հովության վարչու-
թյուն 
 

Տարվա 
ընթացքում 

Սոցիալա-
կան 

աշխա-
տանք 
կատա-
րողները 

ցանկությո
ւն ունեն 

զար-
գացնելու 
սեփական 

հմտու-
թյունները 



բերելու համար գործազուրկներին աջակցու-
թյան տրամադրում /23 անձ՝ 11.855.590 դրամ/  
• Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի 

տեղավորման աջակցության տրամադրում /1 
անձ՝ 1.275.600 դրամ/  
• Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործա-
տուին միանվագ փոխհատուցման տրամա-
դրում /100 անձ՝ 19.560.000 դրամ/  
• Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

գործատուներին այցելության համար դրամա-
կան օգնության տրամադրում /106 անձ՝ 
1.100.000 դրամ/  
• Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնա-

գիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի 
համար գործատուի մոտ մասնագիտական 
ուսուցման կազմակերպում /15 անձ՝ 6.541.592 
դրամ/  
• Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի 

արձակուրդում գտնվող անձանց՝ երեխայի 
մինչև երկու տարին լրանալը աշխատանքի 
վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն 
աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու 
համար աջակցության տրամադրում /46 անձ՝ 
28.397.931 դրամ/ 
• Վարձատրվող հասարակական աշխա-

տանքների կազմակերպման միջոցով գործա-
զուրկների ժամանակավոր զբաղվածության 
ապահովում /9 ծրագիր՝ 67 անձ՝ 12.539.000 
դրամ/ 
• Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

անասնապահությամբ /տավարաբուծությամբ, 
ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, 
թռչնաբուծությամբ/ զբաղվելու համար աջակ-
ցության տրամադրում /118 ծրագիր՝ 
68.248.756 դրամ/  
• Սեզոնային զբաղվածության խթանման 

միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն 



աջակցության տրամադրում /296 անձ՝ 
41.916.884 դրամ/ 
• Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակեր-

պում /1 տոնավաճառ՝ 700.000 դրամ դրամ/ 

3.  Սոցիալական սպասարկման բնագավառի մատչելի միջավայրի ապահովում 

ԾՐԱԳԻՐ թիվ 2. Լոռու մարզի 
քաղաքային համայնքների մշա-
կութային և սպորտա-յին կենտ-
րոններում թեքահարթակների 
կառուցում 

Կառուցված թեքահարթակների թիվը – 3 
/ծրագրված/ 
Թվով 16 թեքահարթակներ են կառուցվել 
մարզի՝ 11 կրթական /3 սանհանգույց՝ 
հարմարեցվել է/, 2 մշակույթի, 1 առող-
ջապահական, 1 նախադպրոցական  կազմա-
կերպություններում, նաև շահագործման 
հանձնված Տաշիրի սոցիալական ծառայու-
թյունների համալիր կենտրոնում /առկա է 
մատչելի սանհանգույցը/:  

Համայնքներ,  
ՀՀ Լոռու մարզ-
պետարանի քա-
ղաքաշինության և 
ՏԻ և ՀԳՄ հարցե-
րով վարչություն-
ներ 

ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանի առողջա-
պահության և սո-
ցիալական ապա-
հովության վարչու-
թյուն 
Համայնքներ 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ 
կառավա-
րության 

ծրագրայի
ն 

ուղղությու
ն 

4. Աջակցություն բնակարանային ապահովման քաղաքականությանը 

ԾՐԱԳԻՐ թիվ  3. 
Զոհված կամ հաշմանդամ 
դարձած զինծառայողների 
ընտանիքների բնակարանային 
ապահովում 
Փախստականների ընտանիք-
ների բնակարանային 
ապահովում 

Բնակարանային պայմանները բարելավված 
զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառա-
յողների ընտանիքների թիվ - 25 
Բնակարանային պայմանները բարելավված 
զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառա-
յողների ընտանիքների տեսակարար կշիռը 
40 (%) 
2019թ. ընթացքում ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության կողմից բնակապահովման 
հավաստագիր է տրվել 3 զոհվածի 
ընտանիքներին /գումարը՝ 9.532.000 դրամ/:  
Փախստականների ընտանիքների բնակա-
րանային ապահովում 2019թ. չի կատարվել: 

Զորահավաքային 
նախապատրաստու
թյան բաժին, 
Համայնքներ 

 Տարվա 
ընթացքում  

Միջոցառ
ում-ների 
իրակա-
նացման 
հա-մար 
ակնկա-
լվում է 
ֆի-
նանսավո
րում 
պետ-
բյուջեից  

 
 
5 Ենթակառուցվածքների տրամաբանական հենք 
 

5.1 Տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն ոլորտի տրամաբանական հենք 



Ոլորտի գերական նպատակ. Ներմարզային ճանապարհային ցանցի առկա վիճակի բարելավում` համայնքների միջեւ հասանելիության 
ապահովում  

Մ6, Վանաձոր- Ալավերդի-
Վրաստանի սահման 
միջպետական 
նշանակության 
ավտոճանապարհի 
կմ38+450 - կմ90+191 
հատվածի վերականգնման 
և բարելավման 
աշխատանքներ 

� Լոռու մարզում  հիմնանորոգվող 
ճանապարհահատված՝ 32.95 կմ 
երկարությամբ 
� ժամանակավոր աշխատատեղ՝ 150 
շահառուներ - մարզի ազգաբնակչություն, 
դեպի Վրաստան և հակառակ ուղղությամբ 
երթևեկողներ 
 

ՀՀ տրանսպորտի, 
կապի եւ ՏՏ  

նախարարություն 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

Մինչև 
2020թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվա

ծ 
նորմատիվայ

ին 
պահանջների 

կատարում 

Ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի 
սպասարկում 

�  չսպասարկվող բնակավայրերի թիվ 5 

� բնակավայրերից համայնքի կենտրոն 

անցնելու միջին արագություն – 56կմ/ժ 

 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Լավ վիճակի 
ճանապարհն

երի 
առկայություն 

Լոռու մարզի Սպիտակ, 
Լուսաղբյուր, Լոռի Բերդ և 
Ստեփանավան 
համայնքների փողոցների 
հիմնանորոգում 

� Վերանորոգված 5կմ  երկարությամբ 
ներհամայնքային  փողոցներ  
� շահառուների թիվ – 14000 
� ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 
80 

ՀՀ տրանսպորտի, 
կապի և ՏՏ 

նախարարություն, 
Հայաստանի 
տարածքային 
զարգացման 
հիմնադրամ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապար-

հաշինության 
բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծան
ախահաշվայի
ն 
փաստաթղթե
րի 
առկայություն 

  Հ-25, Մ6-Հաղպատի 
հուշարձան կմ0+000-
կմ5+000 հատվածի 
հիմնանորոգում  

� Վերանորոգված 5կմ  երկարությամբ 
միջհամայնքային ճանապարհ  
� շահառուների թիվ – 11000 
� ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 
20 

ՀՀ տրանսպորտի, 
կապի եւ ՏՏ  

նախարարություն 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 
 
 
 

Նախագծան
ախահաշվայի
ն 
փաստաթղթե
րի 
առկայություն 

Մ-3 և Մ-8 միջպետական 
նշանակության 
ճանապարհների 
վերանորոգում 

� Վերանորոգված 29.4կմ  
երկարությամբ մայրուղի 
� շահառուների մարզի 
ազգաբնակչություն- դեպի Վրաստան և 
հակառակ ուղղությամբ երթևեկողներ 
� ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 

ՀՀ տրանսպորտի, 
կապի եւ ՏՏ  

նախարարություն 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 
 
 

Նախագծան
ախահաշվայի
ն 
փաստաթղթե
րի 
առկայություն 



100  

Դեպի <<Սոճուտ>> 
դենդրոպարկ տանող 
ճանապարհի  
վերակառուցում 

� Վերանորոգված 2.8կմ  երկարությամբ 
ներհամայնքային  փողոցներ  
� շահառուների թիվ – 15000 
ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 20 

Հայաստանի 
տարածքային 
զարգացման 
հիմնադրամ 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապար-

հաշինության 
բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծան
ախահաշվայի
ն 
փաստաթղթե
րի 
առկայություն 

Մարզային  նշանակության 
ա/ճանապարհների 
պահպանում և 
շահագործում 
 

� Սպասարկվող ճանապարհների 
երկարություն՝ 76կմ 
շահառուների թիվ – 16000 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Կառավարութ
յան որոշումով  
նախատեսվա
ծ 
պահանջների 
կատարում 

Մարզի համայնքներում 
ներհամայնքային 
ճանապարհների 
վերանորոգում 

� ներկայացված ճանահարհաշինական 
սուբվենցիոն հայտերի քանակը - 10 
� իրականացված ծրագրերի քանակը 
արդյունքում կգնահատվի 
� վերանորոգված ճանապարհների 
երկարությունը կգնահատվի ծրագրերի 
իրականացումից հետո  

ԼՄ 
քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

Զարգացման 
ծրագրերի, 

զբոսաշրջության եւ 
վերլուծության 

բաժին 
Քաղաքաշին. 
վարչության 

տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինու

թյան բաժին 

հունիս-
դեկտեմբեր 

սուբվենցիոն 
ծրագրային 
հայտերի 
ներկայացում, 
համայնքների 
կողմից 
համաֆինանս
ավորման 
ապահովում 

5.2 Խմելու ջրամատակարարում և ջրահեռացում ոլորտի տրամաբանական հենք 

Ոլորտային նպատակ. Մարզի բնակչությանը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովում, համայնքներում ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման 
համակարգերի որակի բարելավում 

Ջրամատակարարման 
 և ջրահեռացման 
համակարգերի  բարելավում 
 

Չախկալի աղբյուրներից սկիզբ առնող և 
Ջրաշեն համայնքի ՕԿՋ-ների սան. գոտիով 
անցնող, Ջրաշեն համայնքը և Սպիտակ 
քաղաքը սնող ջրատարի վարակազերծման 
համար սան. գոտում գոյություն ունեցող 
քլորակայանի շենքի վերանոյազման 
աշխատանքներ: 

«Վեոլիա ջուր» 
ՓԲԸ 

ԼՄ 
քաղաքաշին 
վարչություն 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվա

ծ 
նորմատիվայ

ին 
պահանջների 

կատարում 



Ջրամատակարարման 
 և ջրահեռացման 
համակարգերի  բարելավում 
 

1.Գյուլիզարի աղբյուրներից սնվող և 
Ստեփանավան քաղաքր սնող ջրագծի 
վարակազերծման համար ՕԿՋ-ների սան. 
գոտում գոյություն ունեցող քլորակայանի 
շենքի մասնակի վերանորոգման ե քլորացման 
սարքավորումների մոնտաժման 
աշխատանքներ: 
 
 
2. Սուբվենցիոն հայտերի քանակ - 5 

«Վեոլիա ջուր» 
ՓԲԸ 

 
 
 
 
 
 

Մարզի 
համայնքներ 

ԼՄ 
քաղաքաշին 
վարչություն 

 
 
 
 
 
 

 Զարգ.ծրագրերի 
եւ վերլուծության 

բաժին 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 
 
 
 

հունիս-
դեկտեմբեր 

1.Նախա-գծով 

նախա-

տեսված 

նորմատիվայ

ին 

պահանջների 

կատարում 

2.Սուբվենցիո

ն հայտերի եւ 

համայնքների 

ներդրման 

ապահովում 

 

Ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի  
բարելավում 

Վանաձոր, Ամրակից, Անտառամուտ, 
Ձորագյուղ, Գուգարք, Հոբարձի, Վարդաբլուր, 
Կուրթան, Լեռնապատ, Վահագնի 

Գերմանիայի KfW 
Բանկի, 

Եվրոպական 
Ներդրումային 

Բանկի և 
Եվրամիություն 
/ՀՆԾ կողմից 

ֆինանսավորվող 
«Համայնքային 

Ենթակառուցվածք
ի Ծրագիր (ՀԵԾ) II 

Փուլ 3» 

ԼՄ 
քաղաքաշին 
վարչութուն 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվա

ծ 
նորմատիվայ

ին 
պահանջների 

կատարում 

Խմելու և ոռոգման 
ջրամագծերի, ՕԿՋ-ների, 
կապտաժների վերանորոգում 
և կառուցում 

Տաշիր /Բլագոդարնոյե/, Գյուլագարակ 
/Գարգառ/, Թումանյան /Քարինջ, Մարց, 
Լորուտ/, Շիրակամուտ, Սարահարթ, 
Գեղասար, Արևաշող, Ծաղկաբեր, Լուսաղբյուր 

ՀՀ պետական 
բյուջե 

ԼՄ 
քաղաքաշին 
վարչութուն 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվա

ծ 
նորմատիվայ

ին 
պահանջների 

կատարում 

5.3 Գազամատակարարում (գազիֆիկացում) ոլորտի տրամաբանական հենք 



Ոլորտային նպատակ  
Մարզի տարածքում հուսալի 
և անխափան 
գազամատակարարման 
ապահովում 
 
 
 
 
 
 
 

Միջոցառումներ 
� Կ.Աղեգի, Գուգարք, Փամբակ, 

Վարդաբլուր, Գարգառ, Ագարակ, 

Միխայլովկա, Ուռուտ համայնքները 

սնող միջին և ցածր ճնշման 

գազատարերի վթարային 

հատվածների և մեկուսիչ շերտի 

նորոգման աշխատանքներ 

� Դիլիջան-Վանաձոր մայրուղային 

գազատարի վերականգնում 

� Բնական գազի կենցաղային 

հաշվիչների, պաշտպանիչ արկղերի, 

ազդանշանային սարքերի և 

ինքնաշխատ վթարային 

անջատիչկափույրների ձեռքբերում և 

տեղադրում 

� ԳԿԿ շենքերի կապիտալ նորոգում 

� Սպիտակ, Գյուլագարակ, Սարչապետ 

և Ջրաշեն համայնքներում 

գազաֆիակացման աշխատանքներ 

ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուց-
վածքների և 
բնական 
պաշարների 
նախարարու-թյուն 
 
 
 
 
 
ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուց-
վածքների և 
բնական 
պաշարների 
նախարարու-թյուն 
 
Համապատասխա
ն 
համայնքապետար
աններ 

ԼՄ 
Քաղաքաշին. 
վարչություն 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԼՄ 
Քաղաքաշին. 
վարչություն 

 
 
 
 
 

ԼՄ 
Քաղաքաշին. 
վարչություն 

 
 

Տարվա 
ընթացքում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տարվա 
ընթացքում 

 
 
 
 
 
 

Տարվա 
ընթացքում 

 

ՀՀ Լոռու 
մարզում 
2019թ.-ի 
ընթացքում 
«Գազպրոմ 
Արմենիա» 
ՓԲԸ-ի 
կողմից 
հաստատված 
ներդրումային 
ծրագիրը 
 
 
 
 
 
ՀՀ Լոռու 
մարզում 
2019թ.-ի 
ընթացքում 
«Գազպրոմ 
Արմենիա» 
ՓԲԸ-ի 
կողմից 
հաստատված 
ներդրումային 
ծրագիրը 
 
Նախատեսվ
ած 
համապատա
սխան 
ֆինանսավոր
ման 
առկայություն 

5.4 Էներգետիկ  ոլորտի տրամաբանական հենք 



Ոլորտային նպատակներ 
Հուսալի և անխափան 
էներգամատակարարում, 
արտադրվող 
այլընտրանքային 
էներգիայի  աճ 

� ժամանակավոր աշխատատեղեր - 72  
� ստեղծված նոր աշխատատեղեր  - 5 
� շահառուներ - մարզի ամբողջ բնակչություն 

    

Էներգետիկայի 
բնագավառում 
տարածաշրջանային 
փոխշահավետ 
համագործակցության 
զարգացում, արտահանվող 
էլեկտրաէներգիայի աճի 
ապահովում 
 

Միջոցառումներ 
«Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի 

վերակառուցում  

 

ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածք
ների և բնական 

պաշարների 
նախարարություն 

«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» 

ՓԲԸ 

ԼՄ քաղաքաշին. 
վարչություն 

2019 Դրամաշնորհ
ային 
համաձայնագ
րերի 
առկայություն: 
Վերակառուց
ման և 
զարգացման 
միջազգային 
բանկի 
աջակցությամ
բ ծրագրի 
լրացուցիչ 
ֆինանսավոր
ման 
առկայութուն 

Մարզի տարածքում 
անխափան 
էլեկտրամատակարար- ման 
ապահովում 
 

 
� «Նոյեմբերյան» և «Լալվար» 110կՎ օդային 

գծերի վերակառուցում 

Վերակառուցված՝ 
� «Մարց» 35/10 ենթակայանից սնվող 
«Լորուտ» 10 կՎ օդային գծի 5 կմ հատվածի 
վերակառուցում 

 
 

ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածք
ների և բնական 
պաշարների 
նախարարություն  
«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» 
ՓԲԸ 
 
«ՀԷՑ» ՓԲԸ 

ԼՄ Քաղաքաշին. 
վարչություն 

2019 Վերակառուց
ման և 
զարգացման 
միջազգային 
բանկի 
աջակցությամ
բ 
իրականացվո
ղ 
էլեկտրամատ
ակարարման 
հուսալիությա
ն ծրագրի 
լրացուցիչ 
ֆինանսավոր
ման 



առկայութուն: 
 
Սեփական 
միջոցներ 

Արտադրվող 
այլընտրանքային 
էներգիայի ծավալների աճ 

Միջոցառումներ 
«Լոռի-1» հողմակայանի ընթացիկ 
վերանորոգում, վնասված մասերի 
փոխարինում 

«Բարձրավոլտ 
էլեկտրացանցեր» 
ՓԲԸ 
«Հյուսիսային» 
մասնաճյուղ 

ԼՄ Քաղաքաշին. 
վարչություն 

2019  
Հողմակայան
ի 
առկայություն, 
բարենպաստ 
եղանակային 
պայմաններ 

Համայնքներում գիշերային 
լուսավորության 
ապահովում 

Մարզի թվով 18 համայնքներում փողոցային 
լուսավորության համակարգի կառուցման 
աշխատանքներ 

համապատասխան 
համայնքներ 

ԼՄ Քաղաքաշին. 
վարչություն 

2019 Նախատեսվ
ած 
համապատա
սխան 
ֆինանսավոր
ման 
առկայություն 

 
 
 

6. Քաղաքաշինության տրամաբանական հենք 
 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքի ցուցանիշ 
Տեղեկատվական 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատո

ւ օղակ 
Ժամկետ 

Կարևոր 
նախապայմ

աններ 

Նպատակ 1. Լոռու մարզում աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում անօթեւան մնացած բնակչության բնակապահովում 

Լոռու մարզի գյուղական 
բնակավայրերում աղետի 
գոտու ծրագրի շահառու 
ճանաչված ընտանիքների 
բնակարանով ապահովում 

Շահառու ընտանիքների թիվ -  
Կնքված պայմանագրեր -  

ՀՀ պետբյուջե 
ՀՀ Լոռու 

մարզպետա-րան 
Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ 2019թ.-ի 
պետական 

բյուջե  

Նպատակ 2. Մարզի կրթական՜ մշակութային եւ սպորտային ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում՜ 
վերանորոգում 



Մարզում կրթական 
ուսումնական 
հաստատությունների  
դպրոցների  շենքային 
պայմանների բարելավում, 
շենքերի 
սեյսմակայունության 
բարձրացում 

� Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցում  
� Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի կառուցում 
� Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցի կառուցում  
� Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական 
քոլեջի մարզադահլիճի  վերակառուցում 
� Վանաձորի թիվ 20 դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի կառուցում  
� Գուգարքի հիմնական դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի կառուցում  
� Ջրաշենի դպրոցի ուսումնական 
մասնաշենքի տանիքի  հիմնանորոգում  
� Կուրթանի դպրոցի մեկ մասնաշենքի հարթ 
տանիքի վերանորոգում  
� Օձունի թիվ 2 դպրոցի գազաֆիկացում և 
ջեռուցման համակարգի կառուցում 
� Լոռի Բերդի դպրոցի ջեռուցման 
համակարգի կառուոցում  
� Յաղդանի նոր ջեռուցման համակարգի 
կառուցում 
� Ագարակի դպրոցի ջեռուցման համակարգի 
կառուցում  
� Լեջանի դպրոցի գազաֆիկացում և 
համակարգի կառուցում 
� Մեծ Պարնի միջնակարգ դպրոցի 
ջեռուցման համակարգի կառուցում  
� Շամլուղի դպրոցի ուսումնական 
մասնաշենքի վերանորոգում  
� Աթանի դպրոցի ուսումնական մասնաշենքի 
տանիքի հիմնանորոգում 
� Ահնիձորի դպրոցի հենապատի կառուցում  
� Բազումի դպրոցի ջեռուցման համակարգի 
կառուցում 
� Մղարթի հիմնական դպրոցի մոդուլային 
շենքի կառուցում  
� Վանաձորի  վերգետնյա անցումի 
կառուցում թիվ 7 դպրոցի մոտ 
� Շահառուների թիվը  - 18000 

ՀՀ ՔՇԿ  
 
 

 ՀՏԶՀ 
 

Ասիական  
զարգացման բանկ  

ԼՄ քաղաքաշին. 
վարչության  

Մինչև 2019-
2021թթ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվ

ած 
նորմատիվա

յին 
պահանջներ
ի կատարում 

Մարզի նախադպրոցական � Սպիտակ համայնքներում նոր  ԼՄ քաղաքաշին. Շարունակա Նախագծով 



տարիքի երեխաների 
կրթության ապահովում 
բարելավվված շենքային 
պայմաններում 

մանկապարտեզի կառուցում 

� Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19  

հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի 

վերակառուցում մանկապարտեզի 

 

� Շահառուների թիվ - 340 

 
Տաշիր 

հիմնադրամ 
 
 
 
 

ՀՏԶՀ 
 

վարչություն  կան  նախատեսվ
ած 

նորմատիվա
յին 

պահանջներ
ի կատարում 

Մարզում բուժհաստա-
տությունների շենքային 
պայմանների բարելավում, 
շենքերի 
սեյսմակայունության 
բարձրացում 

� Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկայի 

վերանորոգում  

� Ակների ԲՄԿ-ի վերանորոգում 

� Դաշտադեմի ԲՄԿ-ի վերանորոգում 

� Մարգահովիտի ամբուլատորիայի 

վերանորոգում 

� Ազնվաձորի ԲՄԿ-ի վերանորոգում 

�  Արևաշողի առողջության առաջնային 

պահպանման կենտրոն« ՓԲԸ-ի 

վերանորոգում  

� Պաղաղբյուրի ԲՄԿ-ի վերանորոգում  

� Շահառուների թիվը 19800 

ՀՏԶՀ  
ԼՄ 

Քաղաքաշինությա
ն վարչություն 

Մինչև 
2019թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվ

ած 
նորմատիվա

յին 
պահանջներ
ի կատարում 

Մշակույթային  կառույցների 
պահպանություն եւ 
կառուցում 

� Կուրթան համայնքի մշակույթի 

պալատի վերանորոգում  

� Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի 

անվան արվեստի պետական քոլեջի 

հիմնանորոգում 

� գ. Քոբեր ե/գ Քոբայրավանք մատուռի 

որմնանկարների ամրակայում 

� Դսեղ, Բարձրաքաշ Ս. Գրիգոր 

վանական համալիրի ամրակալում 

� Շահառուների թիվը 1500 

ՀՀ Կրթության 
գիտության , 
մշակույթի և 

սպորտի 
նախարարություն 

 
ՀՏԶՀ 

ԼՄ 
քաղաքաշինությա

ն վարչություն  

Մինչև 2019-
2020թ.թ. 
տարվա 

վերջ 

Նախագծով 
նախատեսվ

ած 
նորմատիվա

յին 
պահանջներ
ի կատարում 

 
 



 
7.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 
օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

Ոլորտային նպատակ` 
Մարզում պետական 
կառավարման 
(տարածքային 
կառավարման) 
արդյունավետության 
բարձրացում 

Մարզպետարանի կառուցվածքային 
փոփոխության իրականացում, 
օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված 
լիազորությունների արդյունավետ 
իրականացում 
 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
մարզպետարան, 
ՀՀ ՏԿԶՆ  

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ 
/բաժիններ 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ 
տարածքայի
ն 
կառավարմ
ան 
հարաբերութ
յունների 
օրենսդրակ
ան նոր 
կարգավորու
մներ 
 

Արդյունք 1. 
Տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
լիազորությունների 
իրականացման 
նկատմամբ իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողության ապահովում 

Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի 
լիազորությունների իրականացման 
նկատմամբ իրավական և մասնագիտական 
հսկողության իրականացում – 19 
համայնքներում՝ ըստ ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարի 
կողմից հաստատված աշխատանքային 
ծրագրի 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողություն 
իրականացնող 
աշխատանքային 
խումբ,  
ՀՀ ՏԿԶՆ 

Իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողություն 
իրականացնող 
աշխատանքային 
խումբ 

Տարվա 
ընթացքում 

Օրենսդրակ
ան 
պահանջներ 

Միջոցառումներ. 
1. ՀՀ կառավարության 
լիազոր մարմինների 
կողմից հաստատված 
հարցաշարերի յուրացում  
2. Մարզպետարանում 
աշխատող քաղաքացիական 
ծառայողների 
մասնագիտական 
վերապատրաստումների 
ապահովում 

1. ՏԻՄ-երի լիազորությունների 
իրականացման նկատմամբ իրավական և 
մասնագիտական հսկողության 
իրականացնող քաղ. ծառայողների թիվը - 28  
2. Իրավական և մասնագիտական 
հսկողության արդյունքների վերաբերյալ 
կազմակերպված քննարկումների թիվը -19 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/, 
իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողություն 
իրականացնող 
աշխատանքային 
խումբ 

Իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողություն 
իրականացնող 
աշխատանքային 
խումբ, ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ 
/բաժիններ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակա
ն 
ռեսուրսների 
առկայությու
ն 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 
օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

3. Իրավական և 
մասնագիտական 
հսկողության շրջանակներում
արձանագրված 
թերությունների 
քննարկումների անցկացում 
Արդյունք 2. 
Մարզպետարանի 
կառուցվածքային 
կառավարչական 
համակարգի բարելավում 
 

1. ՄԶՌ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների 
գործառույթների ամրագրում քաղաքացիական 
ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում 
 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
ԼՄ 
վարչությունների/բ
աժինների/ 
հաշվետվություննե
ր 

ԼՄ անձնակազմի 
կառավարման 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ 
տարածքայի
ն 
կառավարմ
ան 
հարաբերութ
յունների 
օրենսդրակ
ան նոր 
կարգավորու
մներ 
 

Միջոցառումներ. 
1. Մարզպետարանի նոր 
կառուցվածքի վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ներկայացում ՀՀ 
տարածքային 
կառավարման և 
զարգացման 
նախարարություն 
2.Քաղաքացիական 
ծառայողների 
պաշտոնների 
անձնագրերի խմբագրում 

1. Մարզպետարանի նոր կառուցվածքի 
առկայությունը 
2. նոր խմբագրված անձնագրերի թիվը - 120 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր 

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/, 
անձնակազմի 
կառավարման 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
ռեսուրսների 
առկայությու
ն 

Միջոցառումներ. 
Աշխատակազմի 
աշխատակիցների 
վերապատրաստման 
կազմակերպում 

Վերապատրաստված քաղաքացիական 
ծառայողների թիվը - 10 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համապատասխա
ն 
վարչությունների/

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 
անձնակազմի 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակա



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 
օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր 

կառավարման 
բաժին 

ն 
ռեսուրսների 
առկայությու
ն 

Արդյունք 4. 
Մարզում չօգտագործվող 
պետական,համայնքային և 
մասնավոր գույքի 
նպատակային 
օգտագործման մակարդակի 
բարձրացում 

Մարզում չօգտագործվող պետական, 
համայնքային և մասնավոր գույքի 
նպատակային օգտագործման 
իրականացված ծրագրերի շտեմարանի 
առկայությունը 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համապատասխա
ն 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր, 
համայնքապետա
րանների 
աշխատակազմեր 

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակա
ն 
ռեսուրսների 
առկայությու
ն 

Միջոցառումներ. 
1. Պետական, 
համայնքային և մասնավոր 
նպատակային 
չօգտագործվող գույքի 
բազայի ստեղծում 
2. Մարզում 
չօգտագործվող 
պետական, համայնքային 
և մասնավոր գույքի 
նպատակային 
օգտագործումն 
ապահովող ծրագրերի 
մշակում և մասնավոր 
հատվածին առաջարկների 
ներկայացում 

Մարզում չօգտագործվող պետական, 
համայնքային և մասնավոր գույքի 
նպատակային օգտագործումն ապահովող 
մշակված և մասնավոր հատվածին 
ներկայացված առաջարկների թիվը –2 
(Կաթնաջուր եւ Արդվի բնակավայրերում) 
 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր 

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակա
ն 
ռեսուրսների 
առկայությու
ն 

Արդյունք 5. 
Մարզպետարանի և  ՏԻՄ-
երի, մասնավոր հատվածի 
միջև 
համագործակցության 
մակարդակի բարձրացում 

1. Համայնք-մասնավոր հատված 
համագործակցության արդյունքում 
մասնավոր կառավարմանը ծառայություններ 
փոխանցած համայնքների թիվը - 5 
2. Մասնավոր կառավարմանը փոխանցված 
համայնքային ծառայությունների թիվը - 15 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Մարզպետ
արանը և 
ՏԻՄ-երը, 
մասնավոր 
հատվածը 
շարունակո
ւմ են 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 
օղակ 

Ժամկետ 
Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր 

համագործ
ակցության 
զարգացմա
ն համար 
մշակված 
մոտեցումն
երի 
կիրառումը 

Միջոցառումներ. 
1. Մարզպետարան 
համայնքների, մասնավոր 
հատված 
համագործակցության 
ապահովում 
2. Համայնքներին 
մեթոդական, 
խորհրդատվական և 
գործնական  
աջակցության 
կազմակերպում  

1. Իրատեսական բյուջեների կազմում – 56  
2. Մեթոդական խորհրդատվական եւ 
գործնական աջակցություն ստացած 
համայնքների թիվը -56 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր 

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 
առկայությո
ւն 

 
 
 
8.ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխ. օղակ 

Ժամկետ Կարևոր 
նախապայ

մաններ 
Ոլորտային նպատակ` 
Տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների 
գործունեության 
արդյունավետության 
բարձրացում 

Համայնքների բյուջեների սեփական 
եկամուտների աճ 
(7.5% նախորդ տարվա նկատմամբ)  

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
 
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 
առկայությո
ւն 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխ. օղակ 

Ժամկետ Կարևոր 
նախապայ

մաններ 
եր 
 

 
 
 
 

Արդյունք 1. 
Ամրապնդել ու զարգացնել 
համայնքների բյուջետային 
կարողությունները, ինչպես 
նաև ապահովել բյուջեների 
ամբողջական 
հավաքագրումը 
 

1. Համայնքների բյուջեների սեփական 
եկամուտների աճ նախորդ տարվա համեմատ- 
7.5 % - ով 
2. Սեփական եկամուտների տեսակարար 
կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ  31.6 % 
3. Համայնքային բյուջեների սեփական 
եկամուտները մեկ շնչի հաշվով 11.4 
հազ.դրամ 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմ  
 
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

Մարզպետարանի 
համապատասխան 
վարչություններ և 
բաժիններ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքայ
ին 
բյուջեների 
հարկային 
եկամուտնե
րի 
հավաքագր
ման 
ապահովու
մ 

Միջոցառումներ. 
1. Հստակեցնել հողի 
հարկի, գույքահարկի և 
տուրքերի բազաները 
2. Կազմել նախորդ 
տարիներից կուտակված 
ապառքների մարման 
ժամանակացույց և 
հետևողականորեն 
միջոցներ ձեռնարկել 
դրանց մարման 
ուղղությամբ 

1.Հողի հարկի բազաներում առկա 
անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով 
2.Գույքահարկի բազաներում առկա 
անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով 
 

Համայնքապետա
րանների 
աշխատակազմեր
, ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 
առկայությո
ւն 
 

Արդյունք 2. 
Ապահովել 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունների որակի 
բարելավումը  և 
հասանելիությունը 

1. Աղբահանության ծառայություններ 
մատուցող բնակավայրերի թիվը -109 (109) 
2. Սանիտարական մաքրման ծառայություններ 
մատուցող համայնքների թիվը – 5 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 
առկայությո
ւն 
 

Միջոցառումներ. 1. Աղբահանություն կատարելու համար ՄԳ ԼՄ Տարվա Օրենսդրա



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխ. օղակ 

Ժամկետ Կարևոր 
նախապայ

մաններ 
1. Աղբահանություն 
կատարելու համար 
ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 
հետ պայմանագրերի կնքում 
2. Միջոցներ ձեռնարկել 
աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման 
ծառայությունները 
ինքնածախսածածկման 
եղանակով իրականացնելու 
ուղղությամբ 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ 
կնքված պայմանագրերի թիվը – 2500 (2428) 
2. Աղբահանություն և սանիտարական 
մաքրման ծառայության մատուցման համար 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից 
հավաքագրված գումարների տեսակարար 
կշիռը կատարված ծախսերի մեջ – 53.2 ( % ) 

հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

ընթացքում կան 
պահանջնե
ր 

Արդյունք 3. 
Տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների, 
համայնքապետարանների 
աշխատակազմերի 
տեխնիկական և 
մասնագիտական 
հմտությունների 
զարգացում 

1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանների  
աշխատակազմերի վերապատրաստում 
անցած աշխատակիցների թիվը – 60 (168) 
4. ՀԿՏՀ ունեցող համայնքների թիվը – 39 (39) 
 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատա
սխան 
մարդկային և 
ֆինանսական 
ռեսուրսների 
առկայություն, 
տեղական 
իշխանություն
ները 
շարունակում 
են 
համայնքային 
կարողություն
ների 
զարգացման 
համար 
մշակված 
մոտեցումներ
ի կիրառումը 

Միջոցառումներ. 
1.Համայնքապետարանների 
աշխատակազմերի 
աշխատատեղերի 
վերազինում 
ժամանակակից տեխնիկայի 
և կապի միջոցներով 
2. Համայնքների 

1. 3000-ից մինչև 10000 բնակչություն ունեցող 
համայնքներում կանոնավոր գործող և 
օրենսդրությամբ պահանջվող 
տեղեկատվություն պարունակող 
համացանցային պաշտոնական կայքերի թիվը 
-11 (11) 
 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 

ԼՄ 
համապատասխան 
վարչություններ/բա
ժիններ/ 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխ. օղակ 

Ժամկետ Կարևոր 
նախապայ

մաններ 
ղեկավարների,  ավագանու 
անդամների և 
համայնքապետարանների 
աշխատակազմերի 
աշխատողների 
մասնագիտական 
որակավորման բարձրացում 
վերապատրաստումների և 
սեմինարների միջոցով 

2. 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող 
համայնքներում ավագանու նիստերը կամ 
հանրային նշանակության այլ միջոցառումներն 
համացանցում առցանց հեռարձակում 
ապահովող համայնքների թիվը - 5 (5) 
 
 

հաշվետվությունն
եր  

առկայությո
ւն 

Արդյունք 4. 
Համայնքների հնգամյա 
զարգացման ծրագրերի 
մշակման որակի 
բարձրացում և 
համապատասխանեցում 
մարզային զարգացման 
ռազմավարությանը 

1.ՄԶՌ-ի և համայնքների հնգամյա 
զարգացման ծրագրերի 
համապատասխանեցման դասընթացներին 
մասնակցած համայնքապետարանների 
աշխատակազմերի աշխատակիցների թիվը - 2 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
վերլուծության և 
զբոսաշրջության  
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 
առկայությո
ւն 

Միջոցառումներ. 
1. ՄԶՌ-ի և համայնքների 
հնգամյա զարգացման 
ծրագրերի 
համապատասխանեցման 
դասընթացների 
կազմակերպում 
2. Համայնքների 
զարգացման ծրագրերի 
համապատասխանեցում 
ՄԶՌ-ին 

1.ՄԶՌ-ին համապատասխանեցված 
համայնքային զարգացման ծրագրերի թիվը – 
2 
 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
համայնքապետար
անների 
աշխատակազմեր,  
ԼՄ 
վարչությունների/
բաժինների/ 
հաշվետվությունն
եր  

ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
վերլուծության և 
զբոսաշրջության  
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

Համապատ
ասխան 
մարդկային 
և 
ֆինանսակ
ան 
ռեսուրսներ
ի 
առկայությո
ւն 

Արդյունք 5. 
Վարչատարածքային 
բարեփոխումների 
շարունակականության 
ապահովում  

 Խոշորացվող համայնքների թիվը՝ 
համաձայն ՀՀ կառավարության 
առաջարկությանն և ՀՀ ԱԺ-ի կողմից 
ընդունվելիք օրենքի 
 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ 
կառավարո
ւթյան 
կողմից 
ընդունված 
հայեցակա



Ամփոփ նկարագիր Արդյունքային ցուցանիշներ Տեղեկատվության 
աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխ. օղակ 

Ժամկետ Կարևոր 
նախապայ

մաններ 
հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն 

հարցերով 
վարչություն 

րգ 

Միջոցառումներ. 
1. Խոշորացման 
գործընթացի վերաբերյալ 
քննարկումներ՝ 
խոշորացվող 
համայնքների տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների և 
բնակչության հետ 
2. Մասնակցություն 
խոշորացման գործընթացի 
կիրարկումն ապահովող 
անհրաժեշտ իրավական 
ակտերի մշակման 
աշխատանքներին 
3. Խոշորացվող 
համայնքների տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններին 
ընթացակարգային 
աշխատանքների 
իրականացման ձեռնարկի 
տրամադրում, ձեռնարկով 
նախատեսված 
միջոցառումների 
իրականացման հարցերի 
առնչությամբ՝  
մեթոդական աջակցության 
տրամադրում                                                         
 

1.Խոշորացման գործընթացի իրականացում 
(գործընթացը սկսվել է) 
Համայնքների խոշորացման ծրագրի 
իրազեկման նպատակով  կազմակերպվել և 
անցկացվել են ՀՀ Լոռու մարզպետի 
տեղակալի և ՀՀ տարածքային կառավարման 
և ենթակառուցվածքների նախարարության 
ներկայացուցչի այցելություններ 42 
համայնքներ՝ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների և համայնքների բնակչության 
հետ հանդիպում-քննարկումներով: 
 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 
վարչություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ 
կառավարո
ւթյան 
կողմից 
ընդունված 
հայեցակա
րգ 

 
 
 
 
 
 



9.ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

 
Արդյունք 1. 
Մարզում գործող ՀԿ-ների 
և ԶԼՄ-ների  ներգրավում  
հրապարակայնության 
ապահովման 
գործընթացներում 
 
 
 
 
 
 
 
 
Միջոցառումներ. 
1. Մարզում գործող ՀԿ-
ների, ԶԼՄ-ների և 
քաղաքացիական խմբերի 
մասնակցությամբ 
հանրային կարևորություն 
ունեցող հարցերի 
քննարկումների 
կազմակերպում և 
իրականացում 
2. Համայնքներում առկա 
հանրային իրազեկման 
միջոցների պարբերական 
դիտարկում 
3. Մամուլի ասուլիսների, 
հարցազրույցների և 
ճեպազրույցների  
կազմակերպում 
4. Մարզպետարանի 
կայքում առկա 
տեղեկատվության 
պարբերական թարմացում 

 
� Համայնքային գործառույթների 

հրապարակայնության ու 

հաշվետվողականության ասպարեզում 

քաղաքացիական ակտիվությունը 

բարձրացնելու նպատակով երկու 

քննարկում է կազմակերպվել մարզի հկ-

ների մասնակցությամբ, մեկ քննարկում՝ 

մարզի քաղաքային համայնքների 

տեղեկատվության ազատության համար 

պատասխանատու պաշտոնատար անձ 

հանդիսացող պաշտոնյաների 

մասնակցությամբ: 

� Մարզում գործող ԶԼՄ-ների և 

հասարակական կազմակերպությունների 

հետ անհրաժեշտ համագործակցության 

կազմակերպման նպատակով` հանրային 

իրազեկման աշխատանքներն առավել 

արդյունավետ դարձնելու նկատառումներով 

մարզային և հանրապետական 

զանգվածային լրատվամիջոցներով 

լուսաբանվել են մարզպետարանի 

աշխատակազմի գործունեությանը 

վերաբերող իրադարձությունները, նիստերը, 

հանրային հնչեղության 

բանակցությունները, 

խորհրդակցությունները: 

� Մարզպետարանի աշխատակազմի 

գործունեությունը, իրադարձային 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
ն 
վարչություններ/բ
աժիններ/. ՀԿ-
ներ, ԶԼՄ-ներ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր 

ԼՄ 
տեղեկատվության և 
հասարակայնությա
ն հետ կապերի 
բաժին 

 
Տարվա 

ընթացքում 

Մարզպետ
արանի և 
ՀԿ-ների, 
ԶԼՄ-ների 
միջև 
համագործ
ակցության  
ձևավորվա
ծ մշակույթ 
 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

և մատչելիության 
ապահովում, հանրային 
հետաքրքրություններ 
ունեցող տեղեկությունների 
հրապարակում 

միջոցառումները, մարզպետարանի  և 

համայնքների կողմից ներկայացվող 

հաշվետվությունները առավել ինտենսիվ 

կերպով են լուսաբանվել տեղական և 

հանրային լրատվամիջոցներով և 

մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջում, 

ֆեյսբուքյան և յութուբյան էջերում: Մարզի 

բոլոր ԶԼՄ-ներին և հասարակական 

կազմակերպություններին(ըստ 

անհրաժեշտության) տրամադրվել է 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն Լոռու 

մարզպետարանի և նրա կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության, 

ծրագրերի, կազմակերպվող 

միջոցառումների մասին: ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչներին տրամադրվել են 

մամլո հաղորդագրություններ, սահմանված 

կարգով կատարվել լրագրողների 

հավատարմագրում:Կազմվել է 566 

տեղեկատվական նյութ և 105 տեսանյութ: 

� Մարզային և հանրապետական 

լրատվամիջոցներով ևս անդրադարձ է 

կատարվել մարզպետարանի 

գործունեությանը՝ ավելի քան 100 

հրապարակում: 

� ԶԼՄ-ների և մարզպետարանի ֆեյսբուքյան 

էջի միջոցով 2019թ. պարբերաբար 

հասարակական կարծիքի 

ուսումնասիրություն է կատարվել: 

Արդյունքում վեր են հանվել ինչպես 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

մարզպետարանի գործունեության հետ 

կապված քաղաքացիների դիտարկումները, 

այնպես էլ՝ քաղաքացիների  խնդիրները, 

մտահոգությունները, դժգոհությունները՝ 

տարբեր ոլորտների գործունեության 

վերաբերյալ: Դրանք ներկայացվել են 

մարզպետի և մարզպետարանի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ուշադրությանը՝ լուծման նպատակով: 

� Լուսաբանվել է մարզպետանի, մարզի 

համայնքների ղեկավարների և ավագանու 

անդամների կողմից հանրությանը 

ներկայացվող հաշվետվությունների 

գործընթացը:  

� Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի 

վերաբերյալ անցկացվել է շուրջ 100 

քննարկում: 

� 2019թ. երկրրոդ կիսամյակում 

կազմակերպվել է մարզպետի թվով 4 մամլո 

ասուլիս, շուրջ 30 հարցազրույց և 

ճեպազրույց 

 
Արդյունք 2. 
Մարզային ՀԿ-ների հետ 
համատեղ աշխատանքի 
պլանավորում, 
փոխհամագործակցության 
մեխանիզմների մշակում և 
իրականացում 

Հասարակական կազմակերպությունների 
համատեղ գործունեության մոդելի մշակում 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
ն 
վարչություններ/բ
աժիններ/. ՀԿ-
ներ, ԶԼՄ-ներ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 

ԼՄ 
տեղեկատվության և 
հասարակայնությա
ն հետ կապերի 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

 
Մարզպետ
արանի 
շահագրգռ
վածություն,
ՀԿ-ների 
ակտիվությ
ուն 
 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

կազմակերպությո
ւններ և խմբեր 

Միջոցառում   
1. Մարզային ՀԿ-ների 
համաժողովի 
նախապատրաստում 
2.Մարզի համայնքներում 
առկա հանրային 
իրազեկման միջոցների 
շարունակական 
դիտարկում, համալրում, 
առաջարկությունների 
փաթեթի մշակում  

1.Մարզի ՀԿ-ների համագործակցություն, 
զարգացման միտումների մշակում 
2. Գործող համայնքային ինտերնետային 
կայքերի թիվը – 21 

� Մարզում ակտիվորեն գործող շուրջ 30 

հասարակական կազմակերպություններ՝ 

այդ թվում և ազգային 

փոքրամասնություններին պատկանող, 

ակտիվ համագործակցում են 

մարզպետարանի աշխատակազմի 

ստորաբաժանումների հետ, որոշ ՀԿ-ներ 

ընդգրկված են մարզպետարանի 

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային», 

«Լոռու մարզպետարանի գենդերային 

հարցերով զբաղվող մշտական գործող» 

հանձնաժողովների կազմերում: ՀԿ 

ներկայացուցիչները(այդ թվում նաև՝ 

ազգային փոքրամասնությունները 

ներկայացնող ՀԿ-ների) հրավիրվել են 

մարզպետարանում տեղի ունեցող կամ 

մարզպետարանի կողմից կազմակերպվող 

միջոցառումներին, մարզպետարանի 

պաշտոնյաները ևս հրավիրվել և 

մասնակցություն են ունեցել ՀԿ-ների ու 

միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, 

նրանց կարծիքներն ու 

առաջարկությունները կարևորվել են 

ՄԳ 
հաշվետվություն, 
մարզպետարանի 
համապատասխա
ն 
վարչություններ/բ
աժիններ/. ՀԿ-
ներ, ԶԼՄ-ներ, 
քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպությո
ւններ և խմբեր  
 
համայնքապետա
րանների 
աշխատակազմեր 

ԼՄ 
տեղեկատվության և 
հասարակայնությա
ն հետ կապերի 
բաժին 

Տարվա 
ընթացքում 

Հանրային 
իրազեկմա
ն 
ժամանակ
ակից 
միջոցներ 
 
  



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

տարբեր որոշումների ընդունման 

ժամանակ: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում Լոռու 

մարզպետարանի (ի դեմս մարզպետ Անդրեյ 

Ղուկասյանի) և թվով 8 հասարակական 

կազմակերպությունների հետ ստորագրվել 

են համագործակցության հուշագրեր:   ՀԿ-

ների հետ ակտիվորեն համագործակցում են 

նաև մարզի համայնքները՝ իրականացնելով 

տարաբնույթ ծրագրեր: Երկրորդ 

կիսամյակում մարզի համայնքներում 

հասարակական կազմակերպությունների 

հետ իրականացվել է շուրջ 100 ծրագիր: 

� Մարզի համայնքներում  

շարունակական  կերպով դիտարկվել են 

հանրային իրազեկման միջոցառումները: 

 

 
10. ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

Ոլորտային նպատակ 
Արտակարգ 
իրավիճակներից 
բնակչության և 
տարածքների 
պաշտպանություն 

Հնարավոր վտանգների կանխարգելում Համայնքապետարան
ներ, ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 

Տարվա 
ընթացքում 

ֆինանսակ
ան 
միջոցների 
առկայությո
ւն 



Ամփոփ նկարագիր Ցուցանիշներ 
Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Մարզպետարանի 
պատասխանատու 

օղակ 
Ժամկետ 

Ռիսկեր/Նա
խադրյալներ 

հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն,  
մարզային 
փրկարարական 
վարչություն 

վարչության 
հաշվետվություն 

Արդյունք 1. 
 Համայնքների կողմից 
մշակված զարգացման 
հնգամյա ծրագրերում 
աղետների ռիսկերի 
նվազեցման 
բաղադրիչների ներառում 

Հաստատված ծրագրեր – 9 (3) 
 
 

Համայնքապետարան
ներ, ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն,  
ԼՄ զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության 
և վերլուծության 
բաժին 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն 

Տարվա 
ընթացքում 

ֆինանսակ
ան 
միջոցների 
առկայությո
ւն,  
համապատ
ասխան 
տեղեկատվ
ական 
նյութերի 
տրամադրո
ւմ 

Արդյունք 2. 
Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինների, 
կազմակերպությունների 
պատրաստվածության 
բարձրացում 

1. Անցկացված ուսումնավարժությունների 
թիվը – 42 (42) 
2. Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում մասնագետների 
պատրաստման դասընթացների 
մասնակիցների թիվը – 37 (33) 
 

Համայնքապետարան
ներ, ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն,  
մարզային 
փրկարարական 
վարչություն 

ԼՄ տեղական 
ինքնակառավարման
և հանրապետական 
գործադիր 
մարմինների 
հարցերով 
վարչության 
հաշվետվություն 

Տարվա 
ընթացքում 

հաստատվ
ած 
պլաններ 

 

 



 
 

 
 


