
Դարպաս համայնքի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ 

 

Դարպաս 
Ավագանու

հերթական նիստ

Դարպասի 

համայնքապետարանի 

համայնքի ղեկավարի 

աշխատասենյակում



 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ  

2021թ. ապրիլի 02-ին` ժամը 15.00-ին Դարպասի  համայնքապետարանի համայնքի 
ղեկավարի աշխատասենյակում կայանալիք  համայնքի  ավագանու հերթական 

նիստի 
 ժամը՝  15.00 

 

 
1.Դարպաս համայնքի ավագանու 2021 թվականի ապրիլի 02-ի նիստի օրակարգը 
հաստատելու մասին:  

                                                                                                                    զեկ. Ա.Ալոյան                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.Դարպաս համայնքի 2021 թվականի 1-ին եռամսյակի բյուջեի կատարման 
վերաբերյալ հաղորդում տալու մասին:  
                                                                                                            զեկ. Ա.Վարդանյան     

 

3.Համայնքի սոցիալապես անապահով  ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 

հատկացնելու մասին: 

                                                                                                                   զեկ. Ա.Ալոյան                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.Դարպաս համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերից աճուրդ 
վաճառքով օտարելու մասին: 
                                                                                                                   զեկ. Ա.Ալոյան                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
5.Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության 
արոտը վարձակալությամբ տրամադրելու և վճարի չափը սահմանելու մասին: 
                                                                                                                   
                                                                                                                    զեկ. Ա.Ալոյան                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 07  

 

  

  

 ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 
ԹՎԱԿԱՆՒ ԱՊՐԻԼԻ 02-Ի ՆԻՍՏԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  
   

   /Զեկ. ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

  

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթներով. 
Դարպաս համայնքի ավագանին որոշում է` 
Հաստատել Դարպաս համայնքի ավագանու 2021 թվականի ապրիլի 02-ի նիստի 
օրակարգը: 

1.Դարպաս համայնքի ավագանու 2021 թվականի ապրիլի 02-ի նիստի 
օրակարգը հաստատելու մասին: 
2.Դարպաս համայնքի 2021 թվականի 1-ին եռամսյակի  բյուջեի կատարման 
վերաբերյալ հաղորդում տալու մասին: 

3.Համայնքի սոցիալապես անապահով  ընտանիքներին սոցիալական օգնություն 
հատկացնելու մասին: 
4.Դարպաս համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերից աճուրդ 
վաճառքով օտարելու մասին: 
5.Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական 
նշանակության արոտը վարձակալությամբ տրամադրելու և վճարի չափը 
սահմանելու մասին: 

          ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  
          ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                                               ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԴՈՆԱՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 08  

 

  

  

 ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-
ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  
   

   /Զեկ. ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

  

Ղեկավարվելով « Բյուջետային համակարգի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 35 հոդվածի 1-ին կետով և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 38 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով. 
Դարպաս համայնքի ավագանին որոշում է. 

Ընդունել ի գիտություն Դարպաս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի 2021 թվականի 
1-ին եռամսյակի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաղորդումը: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  
    ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՝                                                                       ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

                                                                          ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ  
               
                                                                                              ԴՈՆԱՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՆԱԽԱԳԻԾ 09-Ա  

 

  

  

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ 
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  
   

   /Զեկ. ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետին, համայնքի ավագանու 2017 թվականի հուլիսի 03-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց 
լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» թիվ 18-Ա որոշմանը համապատասխան, հիմք ընդունելով 
ստացված դիմումները և համայնքի զոհված զինծառայողների , զինծառայողների 
ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման, պատերազմի 
վետերանների սոցիալական խնդիրների լուծման, հաշմանդամների, կերակրողին 
կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական 
պայմանների բարելավման վերաբերյալ դիմումները քննարկող հանձնաժողովի 
եզրակացությունը` 
Դարպաս համայնքի ավագանին որոշում է. 

1.Բավարարել համայնքի բնակիչների դիմումները և համայնքի բյուջեից նրանց 
ընտանիքներին հատկացնել սոցիալական  օգնություն` համաձայն հավելվածի: 
2.Համայնքի ղեկավարին` սույն որոշումն  ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա 
ժամկետում հատկացված գումարները տրամադրել բնակիչներին: 
3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից: 

    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
        ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                                               ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ԴՈՆԱՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 10-Ա  

 

  

  

 ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻՑ ԱՃՈՒՐԴ 

ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  
   

   /Զեկ. ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ,,Հողային օրենսգրքի,, 56-րդ 
հոդվածի 5-րդ կետով, 60-րդ, 67-րդ, 68-րդ հոդվածներով,  ,,Տեղական 
Ինքնակառավարման մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ-ի թիվ 286 
որոշմամբ հաստատված կարգով, հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարի կողմից 
ներկայացված առաջարկությունը` 
Դարպաս  համայնքի ավագանին որոշում է. 

1.Տալ համաձայնություն Դարպաս համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող  հողամասերից աճուրդ վաճառքով 
օտարելու համար` 11 լոտով: 
2.Լոտ 1. 06-033-0230-0032 ծածկագրի 0.18 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 94000 ՀՀ    դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 4700 դրամ, քայլի չափը`  4700 դրամ: 
Լոտ 2. 06-033-0230-0033 ծածկագրի 0.15 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 78000 ՀՀ    դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 3900 դրամ, քայլի չափը`  3900 դրամ: 
Լոտ 3. 06-033-0230-0034 ծածկագրի 0.15 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 78000 ՀՀ դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 3900 դրամ, քայլի չափը`  3900 դրամ: 
Լոտ 4. 06-033-0230-0036 ծածկագրի 0.15 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 78000 ՀՀ  դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 3900 դրամ, քայլի չափը`  3900 դրամ: 
Լոտ 5. 06-033-0230-0035 ծածկագրի 0.15 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 78000 ՀՀ  դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 3900 դրամ, քայլի չափը`  3900 դրամ: 
Լոտ 6. 06-033-0230-0031 ծածկագրի 0.21 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 110000 ՀՀ  դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 5500 դրամ, քայլի չափը`  5500 դրամ: 
Լոտ 7. 06-033-0230-0037 ծածկագրի 0.12 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 63000 ՀՀ դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 3150 դրամ, քայլի չափը`  3150 դրամ: 
Լոտ 8. 06-033-0230-0030 ծածկագրի 0.25 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 130000 ՀՀ դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 6500 դրամ, քայլի չափը`  6500 դրամ: 



Լոտ 9. 06-033-0230-0029 ծածկագրի 0.315 հա գյուղատնտեսական նշանակության 
խոտհարքի մեկնարկային գինը 164000 ՀՀ դրամ, մասնակցության վճարը` 4000 
դրամ, նախավճարը 8200 դրամ, քայլի չափը`  8200 դրամ: 
Լոտ 10. 06-033-0230-0027 ծածկագրի 0.81904 հա գյուղատնտեսական 
նշանակության խոտհարքի մեկնարկային գինը 426000 ՀՀ դրամ, մասնակցության 
վճարը` 4000 դրամ, նախավճարը 21300 դրամ, քայլի չափը`  21300 դրամ: 
Լոտ 11. 06-033-0232-0007 ծածկագրի 1.59593 հա գյուղատնտեսական 
նշանակության խոտհարքի մեկնարկային գինը 830000 ՀՀ դրամ, մասնակցության 
վճարը` 4000 դրամ, նախավճարը 41500 դրամ, քայլի չափը`  41500 դրամ: 
3. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարին` ապահովել աճուրդով վաճառվող 
հողամասերի հայտարարության հրապարակային ծանուցումը ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

        ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  
              ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                          ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ԴՈՆԱՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 11  

 

  

  

  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՈՏԸ 
ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ 

ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  
   

   /Զեկ. ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

  

Ղեկավարվելով ,,Տեղական Ինքնակառավարման մասին,, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով, հիմք 
ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.10.2010թ.«Արոտավայրերից և խոտհարքներից 
օգտվելու կարգը սահմանելու մասին»  N1477-Ն որոշումը. 
Դարպաս համայնքի ավագանին որոշում է. 

1.06-033-0230-0002 ծածկագրի գյուղ. նշանակության 2.00790 հա արոտը 
տրամադրել վարձակալության, տարեկան վճարի չափը սահմանել`10000( տաս 
հազար) հհ դրամ: 
2.Արոտից օգտվելու պայամանգիրը կնքել պարզ գրավոր ձևով` մինչև 3 տարի 
ժամկետով: 

       ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
             ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                                  ԱՐՄԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ԴՈՆԱՐԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

 

 


