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Î³½Ù»ó Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ                          Հայկ Հովհաննիսյանը 
 

 

 øÝÝ³ñÏí»É ¨ Ñ³ëï³ïí»É ¿ Սարամեջ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
³í³·³Ýáõ 2013Ã-ի ÷»ïñí³ñÇ 13-ի ÝÇëïÇ ÃÇí 03-Ն 
áñáßÙամբ 



´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ 
 

1. Ð³Ù³ÛÝùÇ  Çñ³íÇ×³ÏÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

2. Ð³Ù³ÛÝùÇ  é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ  ¨  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 

3. ²é³ÝÓÇÝ  µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ  ³é³çÝ³Ñ»ñÃ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ,  

Íñ³·ñ»ñÇ,  Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ  ³é³ç³¹ñáõÙ  ¨  ÏáÝÏñ»ï  

ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  Ó¨³Ï»ñåáõÙ 

4. Ð³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïáõÙ  ¨  

Ï³ÝË³ï»ëáõÙ 

5. Ð³Ù³ÛÝùÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  ù³é³ÙÛ³  Íñ³·ñÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ` 

Ð³í»Éí³Í – 1. Ð³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñÇ  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  
Ï³éáõóí³ÍùÁ 

 
Ð³í»Éí³Í – 2. Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  սեփականություն հանդիսացող 
                               գույքի ցանկը 

 



  ՍԱՐԱՄԵՋ   Ð²Ø²ÚÜøÆ  ÔºÎ²ì²ðÆ  
àôÔºðÒÀ 

 
 î»Õ³Ï³Ý  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý  Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  
Ï³é³í³ñáõÙ  Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ  ·ÉË³íáñ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó  Ù»ÏÁ`  
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ã³÷  Íñ³·ñ³íáñáõÙÝ  ¿  ·³ÉÇù  
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ  ï³ñµ»ñ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñáí:  ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï  
ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  Í³ËëáõÙÁ,  Ýáñ  ÙÇçáóÝ»ñÇ  
Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ  Ñ³ñÏ»ñÇ  Ñ³í³ù³·ñÙ³Ùµ,  ÏÝå³ëï»Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  
³é³çÝ³Ñ»ñÃ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³ÝÁ,  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É-
ïÝï»ë³Ï³Ý  íÇ×³ÏÇ  µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ: 
 è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý  ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó  
Սարամեջ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ù³é³ÙÛ³  Íñ³·ñÇ  Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ  
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ñ»ï¨Û³ÉÝ  »Ý. 

1. Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի 
իրականացում: 

2. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար 
մանկապարտեզի շենքի կառուցում: 

3. Համայնքի գլխավոր ճանապարհի ³ëý³Éï³å³ïáõÙ 
բարեկարգում, ներհամայնքային ճ³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ  
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ, ÷áÕáóÝ»ñÇ  ընթացիկ  í»ñ³Ýáñá·áõÙ  ¨  
Éáõë³íáñáõÙ 

4. Խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում 
5. ¶áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý  Ïñ×³ïáõÙ,  ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ  ëï»ÕÍáõÙ   
6. Համայնքի սելավատար առուների պատնեշների կառուցում 
7. ÎáÙáõÝ³É  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íáõÙ 



ø²è²ØÚ²  Ìð²¶ÆðÀ  Ì²è²ÚºÈàô  ¾ 

ÐºîºìÚ²È  Üä²î²ÎÜºðÆÜ 

 
1. Գյուղատնտեսության զարգացմանը, գÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  

³ñï³¹ñ³ÝùÇ  ³í»É³óÙ³ÝÁ և կոլեկտիվերի ստեղծմանը 

2. ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ëå³ë³ñÏÙ³Ý  ¨  ÏáÙáõÝ³É  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ 

3. ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ýáÝ¹Ç  ³í»É³óÙ³ÝÁ,  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³·³ÕÃÇ 
å³Ï³ë»óÙ³ÝÁ 

4. Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý,  ¹åñáó³Ï³Ý  ÏñÃáõÃÛ³Ý  µ³ñ»÷áËÙ³ÝÁ,  
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ,  Ù³ñ½³Ï³Ý  և սպորտային ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ 

5. îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ  ëå³ë³ñÏÙ³Ý  µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ,  ÷áÕáóÝ»ñÇ  
µ³ñ»Ï³ñ·Ù³ÝÁ 

6. Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ 
ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·»ÝÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: 

7. Արտակարգ իրավիճակների վերացմանը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                               Üºð²ÌàôÂÚàôÜ 
 
 êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  ù³é³ÙÛ³  2013-2016ÃÃ.  
Í³ñ³·ñáõÙ  Ý»ñ³éí³Í  »Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 
 Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  ½³ñ·³óÙ³Ý  ù³é³ÙÛ³  Íñ³·ÇñÁ  
Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ  ¿  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  Ù³ëÇÝ  å³ïÏ»ñ³óáõÙ  Ï³½Ù»Éáõ,  ³é³çÇÏ³  4 
ï³ñáõÙ  é»³É  Íñ³·ñ»ñ  ¨  µÛáõç»  Ï³½Ù»Éáõ, ï»Õ³Ï³Ý  
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý  Ù³ñÙÝÇ  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
Ïááñ¹ÇÝ³óÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ: 
 Ìñ³·ñáõÙ  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ. 
 
1. ·ÛáõÕ³å»ïÇ áõÕ»ñÓÁ 

2. Ð³Ù³ÛÝùÇ  Ù³ëÇÝ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
 å³ïÙ³Ï³Ý  ³ÏÝ³ñÏ 
 ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÛáõÝ 
 ï»Õ³Ï³Ý  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý  Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 
 կրթություն, Ùß³ÏáõÛթ, սպորտ 
 µÝ³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ,  µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ  ¨  ÏáÙáõÝ³É  

ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ճանապարհներ 
 ÑáÕû·ï³·áñÍáõÙ,  ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ,  ßñç³Ï³  ÙÇç³í³ÛñÇ  

å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 
 ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óáõÙ 
 առողջապահություն, ëáóÇ³É³Ï³Ý  íÇ×³Ï 
3. Ð³Ù³ÛÝùÇ  é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ  ¨  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 
4. ²é³çÝ³Ñ»ñÃ  Íñ³·ñ»ñÇ  ÏáÝÏñ»ï  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ  

Áëï  ³é³ÝÓÇÝ  µÝ³·³í³éÝ»ñÇ 
5. ´Ûáõç»Ç  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ  Áëï  

ï³ñÇÝ»ñÇ  
6. Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  Ñ³Ý¹Çë³óáÕ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  

ÙÇçáóÝ»ñÇ,  ·áõÛùÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
7. Ð³í»Éí³Í  ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  Ï³éáõóí³ÍùÇ  

Ù³ëÇÝ 
 
 
 



 
 

2. Ð²Ø²ÚÜøÆ  Æð²ìÆÖ²ÎÆ  ¶Ü²Ð²îàôØ 
²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü  ¸ÆðøÀ, ÎÈÆØ²Ü 

ä²îØ²Î²Ü  ²ÎÜ²ðÎ 
 
 Սարամեջ  ·ÛáõÕÁ  գտնվում է Լոռու մարզի  հյուսիս- 
արևելյան հատվածում:  ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó է Ջրաշեն և Լեռնանցք 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ:  Ð³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³Íùáí  ÑáëáõÙ  ¿  գյուղի 
առվակը:  ÎÉÇÙ³Ý  µ³ñ»Ë³éÝ  ¿,  ³Ùé³ÝÁ`  Ù»ÕÙ  ¨  ½áí,  ÓÙ»éÁ`  
óáõñï: ÒÙé³ÝÁ  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ÷³ÏíáõÙ են, Ï³åÁ   
ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ է:  Ð³×³Ë³ÏÇ  »Ý  »ñ³ßï`  ãáñ³ÛÇÝ  ³Ù³éÝ»ñÁ,  
·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ  í³ñ³ñ  ³ÝÓñ¨Ý»ñÁ, áñáÝó Ñ»ï¨³Ýùáí վարարում է 
գյուղի առվակը և վնասներ է պատճառում բնակչությանը. քիչ չի 
նաև ուժեղ քամիների ու Ï³ñÏï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ վնասները  :   
¶ÛáõÕÇ  í³ñã³Ï³Ý  ï³ñ³ÍùÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  1806.37 Ñ³,  áñÇó  
í³ñ»É³ÑáÕ»ñ` 254.53 Ñ³,  ËáïÑ³ñù` 6.08 Ñ³,  ³ñáï³í³Ûñ` 
1150.10 Ñ³ ¨ ³ÛÉÝ:   
 Սարամեջ  ·ÛáõÕÁ  ÑÇÙÝ³¹ñí»É  ¿ 1861 Ãí³Ï³ÝիÝ: Գյուղի 
բնակիչները ներգաղթվել են Արևմտյան Հայաստանի Մշո Խնուս 
գավառի Բուլանուխ բնակավայրից: ¶ÛáõÕÁ  ßñç³å³ïí³Í  ¿  
սարերով և գտնվում է ծովի մակերևույթից 1720- 1760 մետր 
բարձրության վրա :  
 
 
 
 
 
 

ÄàÔàìð¸²¶ðàôÂÚàôÜ 
 

1.Ð³Ù³ÛÝùÇ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ  
1802 

        .  ïÕ³Ù³ñ¹ 932 
         .  ÏÇÝ 870 
         .  Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý  ï³ñÇùÇ (0-6 ï³ñ»Ï³Ý) 132 
         .  ¹åñáó³Ï³Ý  ï³ñÇùÇ ( 7-17 ï³ñ»Ï³Ý) 290 
         .  ÙÇçÇÝ  ï³ñÇùÇ (18-60 ï³ñ»Ï³Ý) 1025         



         .  60 ï³ñ»Ï³ÝÇó  µ³ñÓñ 355 
         .  ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ  ÃÇíÁ 407 
         .  ·ñ³Ýóí³Í  ÁÝïñáÕÝ»ñÇ  ÃÇíÁ 1052 
 

´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É³Ï³Ý  Ï³½ÙÁ 
 

1. Î»Ýë³Ãáß³Ï³éáõÝ»ñ, áñáÝóÇóª 160 

 

Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ (1-ÇÝ, 2-ñ¹, 3-ñ¹ ËÙµÇ) 14 

ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÍÝáÕ³½áõñÏ »ñ»Ë³Ý»ñ 4 

»ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ÍÝáÕ³½áõñÏ »ñ»Ë³Ý»ñ - 

Ù³ÝÏáõó Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù »ñ»Ë³Ý»ñ 5 

ÙÇ³ÛÝ³Ï Ï»Ýë³Ãáß³Ï³éáõÝ»ñ 11 

½áÑí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ - 

2.  ä³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ, í»ï»ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝóÇó ª 1 

 
ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï íÇñ³íáñí³Í 
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñ  
(1-ÇÝ, 2-ñ¹, 3-ñ¹ ËÙµÇ) 

1 

3.  ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ (Ù³ñ¹) 2 

4.  ´éÝ³¹³ïí³ÍÝ»ñ 5 

5.  ´³½Ù³½³í³Ï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ (3 ¨ ³í»ÉÇ ³Ýã³÷³Ñ³ë »ñ»Ë³ áõÝ»óáÕ) 33 

6.  
êáóÇ³É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Սպիտակի ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
Ñ³ßí³éí³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ (ÙÇçÇÝÁ), ³Û¹ ÃíáõÙª 

184 

 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ýå³ëï ëï³óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ 169 

ÙÇ³Ýí³· ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³óáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ (ÙÇçÇÝÁ) - 

 

 ²ßË³ïáõÝ³Ï  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ÃÇíÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿ 925 Ù³ñ¹:  
ÐÇÙÝ³Ï³Ý  Ù³ëÁ  ½µ³Õí³Í  ¿  ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ  ¨  
³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ùµ:   
 
 

îºÔ²Î²Ü  ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðØ²Ü  
Ø²ðØÆÜÜºð 

 
 2012Ã.  hուլիսի 08-ÇÝ II ³Ý·³Ù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ  ¿  
վերÁÝïñí»É  Հայկ Մամիկոնի Հովհաննիսյանը:  ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý  
ëáóÇ³É–ïÝï»ë³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íÙ³Ý,  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ Սարամեջ համայնքի 



ղեկավարը,  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÝáñÁÝïÇñ  ³í³·³ÝÇÝ  Çñ  7  
³Ý¹³ÙÝ»ñáí  Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó  å»ïù  ¿  Í³Ëë»Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  
µÛáõç»Ç  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñÁ:  ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¨  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÙÇçáóÝ»ñ  Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ  å»ïµÛáõç»Çó,  
ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ¨  ï»Õ³Ï³Ý  ¹áÝáñ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 
 ¶ÛáõÕ³å»ïարանի ³ßË³ï³Ï³½Ùն  áõÝÇ  Ñ»ï¨Û³É  

Ï³éáõóí³ÍùÁ. 

·ÛáõÕ³å»ïÇ  ï»Õ³Ï³É    –           1 ÙÇ³íáñ 

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ù³ñïáõÕ³ñ –  1 ÙÇ³íáñ 

³é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ï –         2 ÙÇ³íáñ 

1-ÇÝ  Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ï   –        2 ÙÇ³íáր 

2-րդ  Ï³ñ·Ç  Ù³ëÝ³·»ï   –        2 ÙÇ³íáր 

           Վարորդ                                --      1 միավոր 

å³Ñ³Ï                              –         1 ÙÇ³íáñ 

Սանտեխնիկ                    --      1 ÙÇ³íáñ 

Հավաքարար                      --  1 միավոր 

 ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÃÇíÁ`  12 Ù³ñ¹: 

 
 
 
 
 
 

ÎðÂàôÂÚàôÜ, ØÞ²ÎàôÚÂ, 
êäàðî 

  
 ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 1 ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáó:    
 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ÙÇçÝ³Ï³ñ·  ÏñÃáõÃÛáõÝÝ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  ¿ Մելիք 
Ֆարմանյանի անվան ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóáõÙ: ¸åñáóÁ կառուցվել 
է 2000 Ã-ÇÝ: ¸åñáóÁ  Ñ³Ù³Éñí³Í  ¿ Ù³ëÝ³·»ï Ï³¹ñ»ñáí, 



³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  ÃÇíÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  201,  ÇëÏ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝÁ`  35, 
áñÇó áõëáõóÇã`27 :  ¸åñáóÁ  ³å³Ñáí³Í  ¿  ç»éáõóáõÙով :  
 ¸åñáóÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëåáñï¹³ÑÉÇ× 
չáõÝենալու խնդիրն է: 
 Համայնքում գործում է ·ñ³¹³ñ³ÝÁ,  áñÝ  áõÝÇ  1241 Ïïáñ  
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:  
  

´Ü²Î²ð²Ü²ÞÆÜàôÂÚàôÜ, ÎàØàôÜ²È  
îÜîºêàôÂÚàôÜ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ 

 
 Ð³Ù³ÛÝùÇ  µÝ³ÏýáÝ¹Á  Ï³½ÙáõÙ  ¿ 17538  ù³é³ÏáõëÇ  Ù»ïñ  
Ù³Ï»ñ»ë:  ºñÏñ³ß³ñÅÇó  µÝ³Ï³ñ³Ý  Ïáñóñ³Í  ³ÝÓ³Ýó  
ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ù³ëÇÝ  µÝ³Ï³ñ³Ý  ¿  Ñ³ïÏ³óí»É: Սակայն դեռ 
վագոն տնակներում բնակվողներ կան:                            
Սարամեջ ·ÛáõÕ³Ï³Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÁ  ãáõÝÇ  ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý  
Ï³éáõÛó:  Աղբահանությունը կատարվում էր գյուղապետարանի 
կողմից, անվճար հիմունքներով, սակայն նպատակահարմար չէ 
աղբահանությունը շարունակել նույն ձևով, քանի որ այն 
ընդգրկվել է տեղական վճարների մեջ և համարվում է 
պարտադիր գանձվող գումար: 
 Համայնքային ենթակայության ճանապարհները մոտ 14 կմ է: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÐàÔú¶î²¶àðÌàôØ,  
¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚàôÜ,  Þðæ²Î²  
ØÆæ²ì²ÚðÆ  ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜ 

 
 Ð³Ù³ÛÝùÇ  ÑáÕ³ÛÇÝ  ï³ñ³ÍùÁ  1806.3 Ñ³  ¿,  áñÇó 1479.7 Ñ³  
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, 123 Ñ³ բնակելի 
շինությունների տակ հողեր, 3.5 Ñ³ արդյունաբերության, 
տրանսպորտի և կապի, 2 Ñ³ հանքավայրերի հողեր, 161,7 հա 
³Ýï³é³ÛÇÝ և ջրային ֆոնդ: ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  
½µ³Õí³Í  ¿  հողագործությամբ և անասնապահությամբ: 
ì³é»É³ÝÛáõÃÇ  Ã³ÝÏáõÃÛ³Ý,  ï»ËÝÇÏ³ÛÇ  å³Ï³ëÇ,  ëï³óí³Í  
µ»ñùÇ  ³Ý»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý  å³ï×³éáí  í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ  í»ñ  »Ý  
³Íí»É  ËáïÑ³ñùÝ»ñÇ:  ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  û·ï³·áñÍíáõÙ  »Ý  
³ñáï³í³Ûñ»ñÁ  ¨  ËáïÑ³ñùÝ»ñÁ: ì»ñç»ñë Ù»Í³ó»É ¿ ·ÛáõÕ. 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³ï»ëù»ñÇ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ÑáëùÁ, 
í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ µ»ññÇ ã»Ý, ÇëÏ ËáïÑ³ñùÝ»ñÁ Ñ»é³·Ý³ »Ý, 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ÏÇë³ù³Ý¹, áñáß Ù³ë»ñáõÙ ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ: 
âû·ï³·áñÍ»Éáõ å³ïñí³Ïáí ¿É µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ áñáß Ù³ëÁ 
Ññ³Å³ñíáõÙ են ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ÙáõÍáõÙÝ»ñÇó, áñÁ å³ï×³é ¿ 
ë»÷³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ó³Íñ ïáÏáëÇ ¨ 
³å³éùÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ:    ²Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  
×ÛáõÕÁ  Ëáßáñ  »Õç»ñ³íáñÝ»ñÝ  »Ý`  267 ·ÉáõË, áñÇó` Ïáí»ñ 180 
·ÉáõË, 81 ·ÉáõË`  Ù³Ýñ  »Õç»ñ³íáñÝ»ñ:  2013Ã.  Ñ³ßí³éÙ³Ùµ 
խոզերի թիվը Ï³½ÙáõÙ ¿ 13 ·ÉáõË:   
Ð³Ù³ÛÝùáõÙ ï³ñ³Íí³Í ¿ Ù»Õí³å³ÑáõÃÛáõÝÁ 383 ÷»Ã³Ï Ù»Õáõ, 
ÃéãáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ` 825:   
 

 
 
 
 
 



²èàÔæ²ä²ÐàôÂÚàôÜ 
êàòÆ²È²Î²Ü  ìÆÖ²Î 

 
 Ð³Ù³ÛÝùáõÙ  ·áñÍáõÙ ¿ 1 բուժկետ: 
 ²ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ  ó³Íñ  ¿  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É³Ï³Ý  íÇ×³ÏÁ:  
ØÇ³Ï  ½µ³ÕÙáõÝù  ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ,  ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝÁ  
³Ý»Ï³Ùï³µ»ñ  ¿:  ²Õù³ïáõÃÛ³Ý  ïáÏáëÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  48 %-Çó  ³í»ÉÇÝ:  ´³ñÓñ  ¿  ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÁ,  
áñáß³ÏÇ  ·áõÙ³ñ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ  µÛáõç»Ý  Ñ³Ù³ÉñáõÙ  
»Ý  ³ñï³·Ý³  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó:  êáóÇ³É³Ï³Ý  Ýå³ëïÝ»ñÇ  
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ  ÁÝ¹·ñÏí³Í  »Ý  180 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, áñÇó 
Ýå³ëï³éáõ »Ý 169 ÁÝï³ÝÇù, ÙÇÝã¹»é  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  
³ÝÏ³ï³ñáõÃÛ³Ý  å³ï×³éáí  ß³ï»ñÁ  ½ñÏí³Í  »Ý  
û·ÝáõÃÛáõÝÇó: ‘’ö³ñáë” Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí»Ïáõ å³ï×³éáí 
Ù³ñ¹ÇÏ Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý ÑáÕ³Ù³ë»ñÇó ¨ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝÇó, 
áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ó³Íñ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: 
 
 
 
 

Ð²Ø²ÚÜøÆ  êºö²Î²ÜàôÂÚàôÜ  
Ð²Ü¸Æê²òàÔ  ¶àôÚøÆ  üÆ¼ÆÎ²Î²Ü  

ìÆÖ²ÎÀ 
 
 Ð³Ù³ÛÝùÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ·áõÛùÇ  ó³ÝÏÁ  ë³ÑÙ³Ýí³Í  ¿  ÐÐ  
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  14.03.1997Ã. ÃÇí 51 áñáßÙ³Ùµ, ինչպես նաև 
դրանից հետո ձեռք բերված գույքով`  Ñ»ï¨Û³É  
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ. 

 կիսակառույց շենք – 1 ÙÇ³íáñ 
 կինոյի դահլիճ- 1միավոր  
 հացահատիկի պահեստ-1 միավոր 
 կացարան – 3 ÙÇ³íáñ 
 տնակ շարժական – 1 ÙÇ³íáñ` բավարար 
 ջրամբար-    1 միավոր 
 խորքային պոմպ – 4 միավոր 
 հուշաքար -1 միավոր 



 տրակտոր DT-75 -2 միավոր 
 էքսկավատոր – 1 միավոր`  նորմալ վիճակում 
 ԶԻԼ 45-021  – 1 միավոր 

MT3-82        – 1 միավոր 
 Կոմբայն      - 1 միավոր 
 Միցուբիշի պաջերո   - 1 միավոր 

 

Ð²Ø²ÚÜøÆÜ  ÐÆØÜ²Î²Ü  ìî²Ü¶ 
êä²èÜàÔ  öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 
 µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ³Ý³å³ÑáíáõÃÛ³Ý,  ÑáÕ»ñÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ý  

³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇó 
»ñÏ³ñ³ï¨ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  å³ï×³éáí  ã»Ý  Ï³ï³ñíáõÙ  
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  
ÑáÕ³ÛÇÝ 

 Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ù»Í »Ý ëելավի հասցրած վնասը  ·»ïÇ ÑáõÝÇ 
Ë³ñËÉÙ³Ý å³ï×³éáí áñáß ïÝ»ñ íï³Ý·Ç ï³Ï »Ý 

 ³ñï³·Ý³  ³ßË³ï³ÝùÁ  ¨  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ³ñï³ÑáëùÁ 
 
 
 

Ð²Ø²ÚÜøÆ ÐÆØÜ²Î²Ü àôÄºÔ ÎàÔØºðÀ   
ºì ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 
 ·ÛáõÕÁ   Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝ  ì³Ý³Óáñ  ù³Õ³ùÇց 30 կմ է հեռու 

Ñ³Ù³ÛÝùÁ  Ù»ÍÙ³ë³Ùµ  ·³½³ýÇÏ³óí³Í  ¿, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í 
Ù³ëÇ ·³½³ýÇÏ³óáõÙÁ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç ¿ 

 Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  Ñ»é³Ëáë³Ï³åÁ ÝáñÙ³É ¿ ¨ áñ³Ïáí 
 ·áñÍáÕ  ³é¨ïñ³Ï³Ý  ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  

µ³í³ñ³ñáõÙ  »Ý  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  å³ñ»Ý³ÛÇÝ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
 µ³ñ»Ë³éÝ  »Õ³Ý³ÏÁ  ¨  ³éÏ³  ³ñáï³í³Ûñ»ñÁ  ÑÇÙù  »Ý  

³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý 
  համայնքն ունի գիտական ներուժ, ինչպես նաև գործում է 

հասարակական և մանկավարժական ակտիվ խմբեր, 
որոնք կարողանում են բարձրացնել համայնքի կրթական 
և մշակույթային կյանքը: 



  Համայնքում կա ավազի հանք  
 
 
 
 

Ð²Ø²ÚÜøÆ  ÂàôÚÈ  ÎàÔØºðÀ 
 

 Ñ³Ù³ÛÝùի գլխավոր  ×³Ý³å³ñÑÇ,  ÷áÕáóÝ»ñÇ  
³ÝÙËÇÃ³ñ  íÇ×³ÏÁ,  

 ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý  ó³Íñ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,  ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ  
å³Ï³ëÁ 

 Մանկապարտեզի շենք չունենալը 
 Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  µ³ñÓñ ¿ ³ñï»ñÏÇñ ³ñï³·³ÕÃÁ  
 Համայնքի 2 կամուրջների վթարայի վիճակը 
 ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 

³½¹áõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý զարգացման íñ³ 
 Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  խմելու և ոռոգման ջրերի ցանցերի 

անմխիթար վիճակը 
 Մոտ 100 ընտանիքների վագոն-տնակում բնակվելը 
 Ջրհեղեղից վնասված սելավատար առուների 

պատնեշների բացակայությունը  
 
               
 
 
 
 

3. Ð²Ø²ÚÜøÆ  è²¼Ø²ì²ðàôÂÚàôÜÀ ºì 
ÐÆØÜ²Î²Ü Üä²î²ÎÜºðÀ 

 
 Ð³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñÁ,  ³í³·³ÝÇÝ  Ñ³ßíÇ  ³éÝ»Éáí  
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,  ë³ÑÙ³ÝáõÙ  »Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  
Ñ»ï¨Û³É  é³½Ù³í³-ñáõÃÛáõÝÁ`  Ñ³Ù³ÛÝùÁ  ¹³ñÓÝ»É  µ³ñ»Ï³ñ·,  
µ³ñ»É³í»É  ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý  
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,  ûÅ³Ý¹³Ï»É  ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  
³í»É³óÙ³ÝÁ:  ²é³çÇÏ³  4 ï³ñáõÙ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ  »Ý. 



  Համայնքի գլխավոր ճանապարհի ասֆալտապատում 
 Մանկապարտեզի շենքի կառուցում 
 գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի 

իրականացում  
 դպրոցում սպորտ դահլիճի կառուցում 
 համայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների 

բարեկարգում 
  սելավատարներում պատնեշների  կառուցում և մաքրում 
 ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ  
 Ñ³Ù³ÛÝùÇ 2 կամուրջների վերանորոգում 
 ÷áÕáóÝ»ñÇ գիշերային Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý լիովին 

ապահովում 
 կաբելային հեռուստատեսության ցանցի և ինտերնետ 

կապի ապահովում 
 աջակցություն մանր և միջին բիզնեսի զարգացման 
 մարզամշակութային համալիրին կից նոր խմբակների 

ստեղծում 
 համայնքում խաղահրապարակի կառուցում 
 համայնքի վագոն –տնակում բնակվող ընտանիքների 

բնակարանային պայմանների բարելավում 
 համայնքն ապահովել խմելու և ոռոգման 

ջրամատակարարումով   
 համայնքի նախատեսված  տարածքներում 

անտառապատում 
 հնարավորության սահմաններում սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման միջոցառումների ծրագրի իրականացում, 
համայնքի սեյսմիկ քարտեզի ստեղծում 

 անհրաժեշտության դեպքում համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող շենքերի և 
շինությունների օտարում 

 համայնքի պահուստային ֆոնդից համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարում 

 կարկտացրիչ կայանի ձեռքբերում  



4. ²è²æÜ²ÐºðÂ  Ìð²¶ðºðÆ  ÎàÜÎðºî  
ÜÎ²ð²¶ÆðÀ,  Üä²î²ÎÜºðÀ,  

ÊÜ¸ÆðÜºðÆ  Òºì²ÎºðäàôØÀ  Àêî  
²è²ÜÒÆÜ  ´Ü²¶²ì²èÜºðÆ 

 

Ìð²¶Æð 1 
 

          ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ  
                         ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ 

 

ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Համայնքի գլխավոր ճանապարհը , որը ունի 4 կմ 
երկարություն գտնվում է անմխիթար վիճակում: Ճիշտ է 
ընթացքում համայնքի բյուջեի միջոցներով կատարվում է 
բարեկարգման աշխատանքներ՛ սակայն անձրևների 
պատճառով նորից քանդվում է : 
Ýå³ï³ÏÁ –  Æñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí  Íñ³·ÇñÁ Ñ³Ù³ÛÝùÁ կունենա 
պահանջներին համապատասխան ճանապարհ , որը կնպաստի 
տրանսպրտային միջոցների անվտանգ երթևեկությանը :  
ËÝ¹ÇñÁ – àñå»ë½Ç Ï³ï³ñíÇ ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ ¨ ïñíÇ Ýßí³Í 
ËÝ¹ñÇÝ ÉáõÍáõÙ, անհրաժեշտ է մոտ 300 մլն. դրամ:  Ծրագրի 
իրականացման համար համայնքը պատրաստ է 
հնարավորության չափով ներդրում կատարել: 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Համայնքի ողջ բնակչությանը կապահովի 
անխափան երթևեկություն տարվա բոլոր եղանակներին : 
 
 
 

Ìð²¶Æð 2 
 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Èáéáõ Ù³ñ½Ç Սարամեջ Ñ³Ù³ÛÝùում 
գյուղատնտեսությունը զարգացած չէ, վարելահողերը 
չմշակվելու պատճառով վեր են ածվել խոտհարքների, իսկ 
արոտավայրերը հեռագնա են: Գուղատնտեսությունը և 



անասնապահությունը համայնքում համարվում է քիչ 
եկամտաբեր:    
Ýå³ï³ÏÁ – Համաշխարհային բանկի և ,,Գյուղատնտեսության 
բարեփոխումների ծրագրերի գրասենյակի,, միջոցների, ինչպես 
նաև Սարամեջի գյուղապետարանի ներդրման հաշվին 
նախատեսվում է համայնքում ստեղծել կոլեկտիվ, որի 
արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ (վարելահողերի կոլեկտիվ 
մշակման, արոտավայրերի ճիշտ օգտագործման, դաշտամիջյան 
ճանապարհների վերանորոգման, կաթնամթերքի 
վերամշակման գործարանի ստեղծման) համայնքում 
կզարգանա անասնապահությունը և հողագործությունը  
ËÝ¹ÇñÁ – Ìñ³·ñը Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ իրականացնել 
Համաշխարհային բանկի և ,,Գյուղատնտեսության 
բարեփոխումների ծրագրերի գրասենյակի,, միջոցների հաշվին: 
Ծրագրի նախնական արժեքը կկազմի մոտ 120 մլն. դրամ:  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Ծրագիրն իրականացնելուց հետո համայնքում 
կզարգանա գյուղատնտեսությունը, որը կնպաստի նաև 
աշխատատեղերի ստեղծմանը, արտագաղթի նվազեցմանը, 
բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ìð²¶Æð 3 
 
                 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 

 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ –Համայնքում մանկապարտեզի շենք չունենալու 
պատճառով երեխաները զրկված են նախադպրոցական 
կրթությունից : 
Ýå³ï³ÏÁ – Ծրագրի իրականացման դեպքում համայնքը 
կունենա նախադպրոցական կրթարան, որը կնպաստր 
համայնքի երեխաների կենսամակարդակի բարձրացմանը:  
ËÝ¹ÇñÁ – Ծրագրի  իրականացման համար անհրաժեշտ է 30 մլն. 
դրամ: 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Շահառուներ կհամարվեն համայնքի մոտ 70 
երեխաներ ովքեր կարող են ստանալ նախադպրոցական 
կրթություն: 

 
 
 
 
 
 
 

Ìð²¶Æð 4 
 

                            ՀԱՄԱՅՆՔԻ  2  ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ  
                                  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ – Մայրուղուց համայնք եկող ճանապարհի 200-րդ 
մետրի  հատվածում գտնվող կամուրջը ամբողջովին կանգնած է 
փլուզման եզրին , այն համայնքի միակ կապող ճանապարհն է: 
Վատթար վիճակում է գտնվում նաև գյուղամիջյան կամուրջը, 
որի հիմնային մասը քանդվել է հեղեղումներից: 
 



   
Ýå³ï³ÏÁ – 2 կամուրջների վերանորոգումը կնպաստի 
համայնքում  տրանսպորտային միջոցների անվտանգ 
երթևեկությանը 
ËÝ¹ÇñÁ – վերականգնումը իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ է  2,5 մլն դրամ : Ֆինանսական միջոցների համար 
դիմել այլ հիմնադրամներին: 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – կապահովի տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգությունը և կապը այլ համայնքների հետ: 
 
 
 

 
Ìð²¶Æð 5 

 
                           ՀԱՄԱՅՆՔՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԽՄԵԼՈՒ  
                   ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՈՎ 

 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ –Համայնքի նոր գյուղի տարածքում որտեղ նոր 
գյուղի տարածքում պետական միջոցներով կառուցվել են 
բնակարաններ խմելու ջուրը չի բավարարում ,իսկ ոռոգման 
ցանց ընդհանրապես չունի : Մինչև ջրամբարը, որը գտնվում է 
նոր գյուղի տարածքում հյուսիս-արևմտյան հատվածում 
արտեզյան հորի ջուրը հասնում է :      
Ýå³ï³ÏÁ – Ծրագրի իրականացման դեպքում համայնքը 
կունենա շուրջորյա խմելու ջուր և ոռոգման համակարգ , որը 
նոր գյուղի տարածքում 60 հա տնամերձ հողամասեր կդառնա 
ոռոգելի և կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը: Իսկ 
խմելու շուրջօրյա ջրամատակարարումը կնպաստի համայնքի 
բնակիչների կենցաղային պայմանների բարելավմանը:  
ËÝ¹ÇñÁ – Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 65 մլն 
դրամ : 
Կնքել պայմանագրեր հիմնադրամների հետ , համայնքի կողմից 
ապահովել 10 % ներդրում: 



Կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա- նախահաշվային 
փաստաթղթերը , ձեռք բերել ծրագրի իրականացման համար 
անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները:  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – Համայնքի տարածքում ապահովել խմելու 
շուրջօրյա ջրամատակարարումով և ոռոգման ցանցով : Նոր 
գյուղի տարածքում կառուցված բնակարաններում բնակիչների 
բնակեցում , գյուղատնտեսության զարգացում , բնակչության 
սոցիալ-տնտեսական և կենցաղային վիճակի բարելավում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ìð²¶Æð 6 
 

                          ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵԼԱՎԱՏԱՐ ԱՌՈՒՆԵՐԻ  
                                ՊԱՏՆԵՇՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ –Անձրևներից առաջացած ջրհեղեղները ավերել է 
շուրջ 5 կմ երկարությամբ սելավատար առուների ափամերձ 
տարածքները ինչպես նաև  վնաս հասցնելով բնակչության 
բնակարաններին և տնամերձ հողամասերին: 
Ýå³ï³ÏÁ – Ապահովել բնակչության անվտանգություն 
առաջացած ջրհեղեղից պաշտպանելու համար: 
Հետագա աղետներից պաշտպանել գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատարածքները, ոռոգման ջրատարները, 
ինչպես նաև մի շարք շենքեր և շինություններ: 
ËÝ¹Çñը–սելավատար առուների կառուցումը համայնքի 
առաջնահերթ հիմնախնդիրներից մեկն է , որի լուծելու համար 
հարց բարձրացնել Լոռու մարզպետարան , հասարակական և 
ֆինանսական այլ կազմակերպություններին :Ծրագրի 
իրականացման համար անհրաժեշտ է 5 մլն դրամ :  
Ապահովել համայնքի կողմից պահանջվող ներդրումը  



Կազմել ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը 
 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ – իրականացնելով այս ծրագիրը, համայնքի 
առուների ափամերձ 40 հա տնամերձ տարածքները 
պաշտպանել հետագա հեղեղումներից  և ապահովել 
բնակչության անվտանգությունը : 
 


