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Արագածոտն

Հարավային	 Կովկասի	 ամենաբարձր	 լեռան	 փեշերին	 փռվել	 է	

Արագածոտնը՝	 հայոց	 հինվաուրց	 օրրաներից	 մեկը:	 Աշխարհ,	 ուր	

եկեղեցիները	 նույնքան	 հին	 են,	 որքան	 քրիստոնեական	 հավատը	

հայոց	 հողում:	 Աշխարհ,	 ուր	 կիկլոպյան	 բերդեր	 կային,	 երբ	 դեռ	 չկար	

պատմությունն	 ինքը,	 և	 ուր	 անհիշելի	 ժամանակներում	 թշնամին՝	

վիշապ	 էր,	 հերոսը՝	 վիշապաքաղ	 ու	 սխրանքը	 հավերժացնող	 կոթողը՝	

վիշապաքար:

Արագածոտնի	 հողը	 վերջին	 հանգրվանն	 է	 բոլոր	 ժամանակների	

հայոց	 մեծագույն	 հանճարի՝	 Մեսրոպ	 Մաշտոցի	 և	 հաղթական	 սկիզբը	

հայոց	նոր	պետականության:	Շուրջ	 մեկ	դար	առաջ,	այստեղ՝	Արագածի	

լանջին,	 հայ	 ժողովուրդը	 հերոսամարտի	 բովում	 վերագտավ	 դարերի	

ոլորաններում	 բզկտված	 իր	 արժանապատվությունն	 ու	 Բաշ-Ապարանի	

հերոսամարտում	 հրով	 ու	 արյամբ	 մաքրագործեց	 իր	 լինելիության	

իրավունքը:	 Արագածի	 գագաթի	 հավերժական	 ճերմակը	 դեռ	 բազում	
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դարեր	հայի	սերունդներին	հիշեցնելու	է	քանակով	բազում	ու	սպառազեն,	

սակայն	հայի	բազկից	գետնատարած	ոսոխի	պարզած	սպիտակ	դրոշը:

Իր	 ժամանակի	 ամենահզոր	 հրաբխի	 չորս	 եղջյուրները	 երկինք	

են	 խոյանում,	 որպես	 աստվածակերտ	 կոթող	 հայի	 հավատին,	 մտքին,	

ոգուն	 ու	 բազկին:	 Արագածը	 հավերժական	 հիշեցում	 է,	 որ	 մեկ	 հայի	

ստեղծագործ	պոռթկումը	գրի	ու	հավատի	ուժով	զորու	է	ազգ	պահպանել	

դարեր	շարունակ:	Նաև	հիշեցում	է,	որ	հայոց	միաբան	կամքի	ժայթքման	

առջև	 անհաղթահարելի	 խոչընդոտներ	 չկան,	 որ	 հայոց	 հավաքական	

զորությունը	կարող	է	բանակներ	խորտակել,	ծվատված	երկիրը	դարձնել	

պետություն	 ու	 ապագայի	 խավարից	 լուսավոր	 ճակատագիր	 հունցել	

սերունդների	համար:

Արագածոտնը	 հաստատուն	 օջախ	 է	 նաև	 հինավուրց	 մի	 ժողովրդի	

համար,	որը	Հայաստանում	ծնել	է	բազում	տաղանդավոր	գիտնականներ	
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ու	 արվեստագետներ,	 պետական	 գործիչներ	 ու	 զորահրամանատարներ,	

Հայաստանի	 արժանավոր	 քաղաքացիներ:	 Եզդի	 ժողովրդի	 զավակներն	

իրենց	քրտինքով	են	մշակել	Հայաստանի	արտերն	ու	հողը	պաշտպանել	

իրենց	արյամբ:

Շուրջ	 մեկ	 դար	 առաջ	 Արագածոտնի	 լեռներն	 ու	 սարավանդները,	

դաշտերն	 ու	 հովիտները	 նոր	 տուն	 ու	 տանիք	 են	 տվեցին	 Սասունից	

ու	 Խութից,	 Խնուսից	 ու	 Էրզրումից,	 Մուշից	 ու	 Բիթլիսից,	 Տարոնից	 ու	

Մանազկերտից,	 Ալաշկերտից	 ու	 Բայազետից,	 Այնթապից	 ու	 Կարսից,	

Վանից	 ու	 Շատախից,	 Մոկսից	 ու	 Գավաշից,	 Խոյից	 ու	 Սալմաստից,	

ապա	նաև	 բռնի	 հայաթափված	Դիադինից	 ու	Ադրբեջանի	 քաղաքներից	

մազապուրծ,	 մահվան	 վիհից	 կյանքի	 ափին	 հանգրվանած	 հազարավոր	

հայերի:	Դարձան	օջախ	ու	համայնք,	և	բարձրաբերձ	լեռան	գոգին	Սասնա	

ոգին	կրկին	զարթնեց:	Զարթնեց,	որ	հարատևի	արարելով:
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	Մար	դը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2002 թվա կա նից սկսած տա րեց-տա րի ա	վե-

լա	ցել	 է բնակ չութ յան թի վը, ընդ ո րում, 2002-2011 թվա կան նե րին 

բնակ չութ յան թվա քա նա կի տա րե կան փո փո խութ յունն Արագածոտնի 

մար զում ա վե լի բարձր էր, քան մի ջի նը  Հա յաս տա նում: Ե թե 2002-2011 թվա կան-

նե րին  Հան րա պե տութ յան բնակ չութ յունն ա ճել է շուրջ եր կու տո կո սով, ա պա 

Ա րա գա ծոտ նի բնակ չութ յու նը նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ա վե լա ցել է շուրջ 

3.3 տո կո սով:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2002 թվա կա նից ի վեր ծնված նե րի թվա քա նա կը 

տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է. նա խորդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ծնունդ նե րի թվի 

նվա զու մը փո խա կերպ վել է աս	տի	ճա	նա	կան	ա	ճի: 2011 թվա կա նին Ա րա գա-

ծոտ նում ծնվել է մեկ եր րոր դով ա վե լի ե րե խա, քան 2001 թվա կա նին: 2010 

թվա կա նին ծնունդ նե րի թվի ա ճի տեմպն Ա րա գա ծոտ նում ա մե նա բարձրն էր 

հան րա պե տութ յու նում:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	 է նաև ծնունդ նե րի թի վը 

Բ	նակ	չութ	յան	թվա	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(հա	զար	մարդ)
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2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում հա զար բնակ չի հաշ վով 
ծնված նե րի ա մե նա մեծ ցու ցա նի շը Ա րա գա ծոտ նի մար զում էր: 
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1000 բնակ չի հաշ վով. 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում հա զար բնակ չի հաշ-

վով ծնվել է 70	տո	կո	սով	ա	վե	լի	ե	րե	խա, քան 2001 թվա կա նին: 

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում հա զար բնակ չի հաշ վով ծնվել է տա սը տո-

կո սով ա	վե	լի ե րե խա, քան մի ջի նում հան րա պե տութ յու նում: 2010 թվա կա նին 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում հա զար բնակ չի հաշ վով ծնվել է ա վե լի քան 15 ե րե խա՝ 

ա վե լի շատ, քան երբ ևէ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում: Ա րա գա ծոտ նը 

հան րա պե տութ յու նում ման կած նութ յան ա ռա ջա տարն է:

2003 թվա կա նից Ա րա գա ծոտ նում տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	է	նաև բնակ չութ-

յան բնա կան ա ճը, ո րը նա խորդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ցա վա լիո րեն նվա զում 

Ծն	ված	նե	րի	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(հա	զար	մարդ)

Ծն	ված	նե	րի	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար-
զում	հա	զար	բնակ	չի	հաշ	վով	(մարդ)
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էր. 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում բնակ չութ յան բնա կան ա ճը եր կու 

ան գամ ա վե լի էր, քան 2002 թվա կա նին:  Միայն 2010 թվա կա նին Ա րա գածոտ նի 

մար զում բնակ չութ յան բնա կան աճն ա	վե	լա	ցել	է	մեկ հին գե րոր դով, մինչ դեռ 

բնա կան ա ճի ա վե լա ցու մը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում նույն ժա մա նա-

կա հատ վա ծում կազ մել է ըն դա մե նը 0.3 տո կոս, իսկ մայ րա քա ղաք Եր ևա նում 

բնա կան ա ճը նվա զել է 0.6 տո կո սով:

 Վեր ջին տա րի նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում նվա	զել	է նաև ա մուս նա լու ծութ-

յուն նե րի թի վը, ո րը նա խորդ տաս նամ յա կում ա ճի մի տում ու ներ. 2011 թվա-

կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի թի վը 2006 թվա կա նի 

հա մե մատ նվա	զել	է	մեկ	քա	ռոր	դով: 

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ստեղծ վել է եր
կու եր րոր դով ա վե լի ըն տա նիք, քան 2001 թվա կա նին, ինչն 
ա պա գա յի և  բա րե փո խում նե րի հան դեպ քա ղա քա ցի նե
րի ա ճող վստա հութ յան լա վա գույն վկա յութ յունն է:

Ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	թի	վը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(միա	վոր)

481

821

0 200 400 600 800 1,000

2000

2011

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նը տա սը հա զար բնակ չի հաշ
վով ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի ցածր ցու ցա նի շով հան
րա պե տութ յան լա վա գույն ե րեք մար զե րի թվում էր:
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում մեկ նող նե րի թվա քա նա կը 2005 

թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	է	ա վե լի քան 70 տո կո սով: Ընդ ո րում, ե թե 2008 

թվա կա նին հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով 

հան րա պե տութ յան տնտե սութ յա նը հասց ված շո շա փե լի վնա սի հետ ևան քով 

մեկ նող նե րի թիվն ա ճել էր, հե տա գա տա րի նե րին Ա րա գա ծոտ նից մեկ նող նե րի 

թի վը նկա տե լիո րեն կրճատ վել է:  Մեկ նող նե րի թվով Ա րա գա ծոտ նը հան րա պե-

տութ յան ե րեք ա մե նա բար վոք մար զե րից մեկն է:

Տն	տե	սութ	յան	սյու	նե	րը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2002 թվա կա նից արդ յու նա բե րա կան ար տադ-

րան քի ծա վա լի ա ճի տեմ պը կազ մել է մի ջի նում տա	րե	կան	ա	վե	լի	քան	

25	տո	կոս, ընդ հուպ մինչև 2008 թվա կա նի հա մաշ խար հա յին ֆի նան-

սատն տե սա կան ճգնա ժա մը:  Վեր ջի նի արդ յուն քում 2009 թվա կա նին մար զի 

արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քը նա խորդ տար վա հա մե մատ կրճատ վել էր 

շուրջ 5 տո կո սով: Այ դու հան դերձ, ար դեն 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար-

Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մարզից	մեկ	նող	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	(մարդ)

935
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2011 թվա կա նին արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա
վա լի տա րե կան ա ճի տեմ պե րով Ա րա գա ծոտ նը հան րա
պե տութ յու նում երկ րորդն էր՝  Շի րա կից հե տո:
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զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի տա րե կան ա ճը կազ մել է շուրջ 

20 տո կոս, իսկ 2011 թվա կա նին 2010 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	էր մե-

կու կես ան գամ: 

2005 թվա կա նից ի վեր Ա րա գա ծոտ նի մար զում տա րեց-տա րի նշա նա կա լի 

տեմ պե րով ա	վե	լա	ցել	է հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի 

ծա վա լը. 2009-2011 թվա կան նե րին՝ ե րեք տա րում, Ա րա գա ծոտ նում հան քա գոր-

ծա կան արդ յու նա բե րութ յան հա մա խառն ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե-

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վալն	Ա	րա	գա-
ծոտ	նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի արդ յու նա բե րա
կան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2002 թվա
կա նի հա մե մատ ա վե լի էր քա ռա պա տիկ, իսկ նա խաճգ նա
ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ կրկնա պա տիկ:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում հան քա գոր ծա
կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա
ցիկ գնե րով կազ մել է 2004 թվա կա նի ա վե լի քան տասն
յո թա պա տի կը և 2007 թվա կա նի ե ռա պա տի կը:  
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րով գե	րա	զան	ցել	 է	2001-2008 թվա կան նե րի՝ ութ տա րի նե րի ար տադ րան քի 

ծա վալն ա վե լի քան վե ց տո կո սով: 

Ա րա գա ծոտ նի արդ յու նա բե րութ յան գլխա	վոր	 հզո	րութ	յուն	նե	րը մշա կող 

արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րութ յուն ներն են. 2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ-

նի մար զում արդ յու նա բե րա կան հա մա խառն ար տադ րան քի ծա վա լի շուրջ 85 

տո կո սը կազ մել է մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քը: Ա րա գա ծոտ նի 

մար զում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լի ա ճի տեմ պե րը 

շեշ տա կիո րեն բարձ րա ցել են 2007-2011 թվա կան նե րին. ե թե 2001-2006 թվա-

կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան-

քի ծա վա լի ա ճը կազ մել է տա րե կան մի ջի նում 25	տո	կոս, ա պա 2007-2008 

թվա կան նե րին՝ 37, իսկ հետճգ նա ժա մա յին 2011 թվա կա նին՝ ան նա խա դեպ 60	

տո	կոս:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ար տադր վել է ա վե լի մեծ ծա վա լով 

խմիչք, քան հան րա պե տութ յան հինգ այլ մար զե րում միա սին:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում է ար տադր վել  Հա յաս տա նում ոս-

	Հան	քա	գոր	ծա	կան	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա-
վալն	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում է լեկտ րաէ ներ գիա
յի, գա զի, ջրի ար տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վալն ըն թա
ցիկ գնե րով 2003 թվա կա նի ծա վա լի ե ռա պա տիկն էր:
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կեր չա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ծա վա լի ա վե լի քան 27 տո կո սը. Ա րա գա-

ծոտ նը ոս կեր չա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով հան րա-

պե տութ յու նում երկ րորդն է և  զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին: 2010 

թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում ար տադր ված ոս կեր չա կան ար տադ րա տե սակ նե րի 

ծա վա լը կազ մել է Եր ևա նում ար տադր ված ոս կեր չա կան ար տադ րա տե սակ նե րի 

ծա վա լի կե	սից	ա	վե	լին:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում ռե տի նե և պ լաստ մաս սա յե ար տադ րա տե-

սակ նե րի  ար տադ րութ յան ծա վա լով Ա րա գա ծոտ նը եր	րորդն	է՝ զի ջե լով միայն 

Ար մա վի րին և Ա րա րա տին:

Արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	կա	ռուց	վածքն	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում,	2011թ.

Մ	շա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վալն	Ա	րա-
գա	ծոտ	նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)

հանքագործական
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Ար մա վի րը  Հա յաս տա նում եր	րորդն	է թղթի և թղ թե ար տադ րա տե սակ նե րի 

ար տադ րութ յան ծա վա լով՝ Ար մա վի րի և Ա րա րա տի մար զե րից հե տո, ինչ պես 

նաև քի միա կան նյու թե րի և  քի միա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան 

ծա վա լով՝ Ա րա րա տի և  Լո ռու մար զե րից հե տո:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2000 թվա կա նից ա	վե	լա	ցել	է գյու ղատն տե սա-

կան հա մա խառն ար տադ րան քի ծա վա լը: 2008-2011 թվա կան նե րին՝ 

չորս տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար զում գյու ղատն տե սա կան հա մա-

խառն ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է գրե թե նույն քան, որ-

քան դրան նա խոր դող 2000-2007 թվա կան նե րին՝ ութ տա րում:

2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար զում բու սա բու-

ծութ յան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է նույն քան, որ-

քան նա խորդ յոթ տա րում՝ 2000-2006 թվկան նե րին միա սին: 2010 թվա կա նին 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում բու սա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա-

ցիկ գնե րով կազ մել է 2000 թվա կա նի հնգա պա տի կը:

Ոս	կեր	չա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

72.9%

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
27.1%

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում գյու ղատն տե սա
կան հա մա խառն ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե
րով 2001 թվա կա նի հա մե մատ ե ռա պա տիկ ա վե լի էր: 
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2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում ա նաս նա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ-

րան քի ծա վա լի ա վե լի քան մեկ տաս նե րորդն ար տադր վել է Ա րա գա ծոտ նի մար-

զում: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում տա րե կան ար տադր վել է ա նաս-

նա բու ծութ յան ա	վե	լի	 մեծ ծա վա լով ար տադ րանք, քան նա խորդ մե կու կես 

Գ	յու	ղատն	տե	սութ	յան	հա	մա	խառն	ար	տադ	րան	քը	Ա	րա-
գա	ծոտ	նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Գ	յու	ղատն	տե	սութ	յան	հա	մա	խառն	ար	տադ	րան	քը	Ա	րա-
գա	ծոտ	նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ա նաս նա բու
ծութ յան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե
րով 2004 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:



15

տաս նամ յա կում: 2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար-

զում ար տադր վել է ա նաս նա բու ծութ յան գրե	թե	նույն	քան	ծա	վա	լով	ար	տադ-

րանք,	որ	քան	նա	խորդ	ութ	տա	րի	նե	րին՝ 1999-2006 թվա կան նե րին միա սին:

 Ա րա գա ծոտ նի մար զում են  Հա յաս տա նում հա ցա հա տի կա յին և 

Բու	սա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Ա	նաս	նա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ա	րա	գա	ծոտ-
նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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Հա յաս տա նում hա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին 
մշա կա բույ սե րի եր րորդ ա մե նաըն դար ձակ ցան քա
տա րա ծութ յուն ներն Ա րա գա ծոտ նի մար զում են:
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 հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի մեկ յո թե րոր-

դը: Ա րա գա ծոտ նի մար զում է ար տադր վում հան րա պե տութ յու նում հա ցա հա-

տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի բեր քի յու րա քանչ յուր յո թե-

րորդ տոն նան: 2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում հա ցա հա տի կա յին և 

 հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի բերքն	ան	նա	խա	դեպ	էր՝ ա վե լի քան 60.5 

հա զար տոն նա՝ 2003 թվա կա նի հա մե մատ` կրկնա պա տիկ ա վե լի:

1998 թվա կա նից Ա րա գա ծոտ նի մար զում նվա զել են բան ջա րա նո ցա յին մշա-

կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, սա կայն տա	րեց-տա	րի	 ա	վե	լա	ցել	 է	

	Հա	ցա	հա	տի	կա	յին	և		հա	տի	կաըն	դե	ղե	նա	յին	մշա	կա	բույ	սե-
րի	ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.

Բան	ջա	րա	նո	ցա	յին	մշա	կա	բույ	սե	րի	մի	ջին	բեր	քատ	վութ	յու	նը	(ց/	հա)
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բեր քատ վութ յու նը. 2011 թվա կա նին 2000 թվա կա նի հա մե մատ Ա րա գա ծոտ նի 

մար զում մշակ վել են բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի մեկ հին գե րոր դով պա-

կաս ընդ հա նուր մա կե րե սով ցան քա տա րա ծութ յուն ներ, սա կայն 2011 թվա կա-

նին բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բերքն Ա րա գա ծոտ նում 2000 թվա կա նի 

հա մե մատ գրե թե	եր	կու	սու	կես	ան	գամ	ա	վե	լի	էր: 2007-2011 թվա կան նե րին 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յունն 

ան	նա	խա	դեպ	բարձր	էր:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ցան-

քա տա րա ծութ յուն ներն ա	վե	լի	 էին, քան հան րա պե տութ յան չորս մար զե րում 

միա սին: 

 Բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յունն Ա րա գա ծոտ նի մար զում 

կտրուկ	ա	վե	լա	ցել	է 2008-2011 թվա կան նե րին: Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու նը Ա րա գա ծոտ նի գյու ղատն տես նե րին այս ա ռու-

մով ևս  շո շա փե լի պտուղ ներ է տվել:  Միայն 2010-2011 թվա կան նե րին՝ եր կու 

տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար զում ստաց վել է բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ա	վե-

լի	շատ	հա	մա	խառն	բերք, քան 1998-2006 թվա կան նե րին՝ ի նը տա րում: Եվ սա 

այն դեպ քում, երբ 1999-2000 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում բոս տա-

նա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի մա կե րե սը գե րա զան ցում էր 

2010-2011 թվա կան նե րին մշակ ված ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի մա կե րե սը:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի 

տա րա ծութ յուն նե րը գրե թե ե րեք քա ռոր դով ա վե լի էին, քան 2002 թվա կա նին:

Ա րա գա ծոտ նում են հան րա պե տութ յու նում բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րի եր րորդ ա մե նա մեծ ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում ֆեր մեր նե րը բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րի մեկ հեկ տա րից ստա ցել են տաս նա պա տիկ ա վե
լի բերք, քան 2001 թվա կա նին, քա ռա պա տիկ ա վե լի, քան 2003 
թվա կա նին և գ րե թե ե ռա պա տիկ ա վե լի, քան 2005 թվա կա նին:  
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2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում խա ղո ղի տնկարկ նե րի եր րորդ ա	մե	նաըն-

դար	ձակ	 ընդ	հա	նուր	 տա	րա	ծութ	յունն	 Ա	րա	գա	ծոտ	նի	 մար	զում	 էր՝ Ա րա-

րատ յան դաշ տա վայ րից հե տո:

2009-2010 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում կտրուկ	ա	վե	լա	ցել	է	խա-

Բոս	տա	նա	յին	մշա	կա	բույ	սե	րի	մի	ջին	բեր	քատ	վութ	յու	նը	(ց/	հա)

	Խա	ղո	ղի	հա	մա	խառն	բեր	քը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(հազ.	տոն	նա)
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20082011 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար
զում ֆեր մեր նե րը ստա ցել են խա ղո ղի գրե թե նույն քան 
բերք, որ քան 19982005 թվա կան նե րին՝ ութ տա րում:
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ղո	ղի	 բեր	քատ	վութ	յու	նը: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ֆեր մեր-

նե րը մեկ հեկ տա րից ստա ցել են խա ղո ղի կրկնա	կի	ա	վե	լի	բերք, քան 2004 

թվա կա նին և  մե կու կես ան գամ ա վե լի, քան 2008 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 

գլխա քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ մեկ քա ռոր դով. 

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի եր-

րորդ ա մե նա մեծ գլխա քա նա կը Ա րա գա ծոտ նի մար զում էր:

 Հան րա պե տութ յու նում ոչ խար նե րի և  այ ծե րի մե ծութ յամբ երկ րորդ գլխա քա-

նակն Ա րա գա ծո տնում է:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում ի րաց ված ա նա սուն նե րի և թռչ նի 

ա վե լի քան մեկ տաս նե րոր դը բա ժին էր ընկ նում Ա րա գա ծոտ նին: 2011 թվա կա-

նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ի րաց վել է շուրջ	60	տո	կո	սով	ա	վե	լի	ա նա սուն և 

թռ չուն, քան 2002 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ար տադր վել է մեկ	եր	րոր	դով	ա	վե-

լի	կաթ, քան 2002 թվա կա նին:

Խո	շոր	եղ	ջե	րա	վոր	ա	նա	սուն	նե	րի	գլխա	քա-
նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում	(հազ.	գլուխ)
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2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում խո զե րի գլխա քա նա
կը 2004 թվա կա նի հա մե մատ եր կու սու կես ան գամ ա վե լի էր:
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2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ա	րա	գա	ծոտ	նում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	
ներդ	րում	նե	րի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լի	շուրջ	մեկ	հին	գե	րորդն	ուղղ	վել	է	
մար	զում	ո	ռոգ	ման	հա	մա	կար	գե	րի	վե	րա	կանգն	մանն	ու	զար	գաց	մա-
նը:

Ոչ	խար	նե	րի	և		այ	ծե	րի	գլխա	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում	(հազ.	գլուխ)

	Հավ	կի	թի	ար	տադ	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(մլն.	հատ)
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2007-2011	թվա	կան	նե	րին	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	ո	ռոգ	ման	
հա	մա	կար	գե	րի	վե	րա	կան	գն	մանն	ուղղ	ված	ներդ	րու	մա	յին	ծրագ	րե	րի	
մեկ	վե	ցե	րոր	դը	հատ	կաց	վել	է	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի 45	գյու	ղա	կան	հա	մայնք-

նե	րում հիմ նա նո րոգ վել և  վե րա կանգն վել են ո ռոգ ման հա մա կար գեր, կա ռուց-

վել են եր րորդ կար գի ջրանցք ներ և  խոր քա յին հո րեր:

Արզ	նի-	Շա	մի	րամ մայր ջրանց քի 	Կար	բի հա մայն քով անց նող տե ղա մա սում 

վե րա կանգն վել է շուրջ 25 կի լո մետր եր կա րութ յամբ հատ ված և 75 հիդ րո տեխ-

նի կա կան կա ռույց:  Մինչև 2013 թվա կա նի ա վար տը կվե րա կանգն վի Արզ նի- Շա-

մի րա մի ջրանց քի ևս  շուրջ ի նը կի լո մետր եր կա րութ յամբ հատ ված:

 

Նոր	Ե	դե	սիա	հա մայն քի 5,300 մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յուն ու նե ցող եր-

րորդ կար գի ջրանց քի 2,000 մետր հատ վա ծի վե րա կանգն ման արդ յուն քում 

ո ռոգ ման ջուր է մա տա կա րար վում հա մայն քում բնակ վող 235	շա	հա	ռու	նե	րին 

պատ կա նող 170	հեկ	տար ընդ հա նուր մա կե րե սով հող ատա րածք նե րին̀  50 հեկ-

տա րով ա վե լի, քան վե րա կան գու մից ա ռաջ:

2011 թվա կա նին 	Սա	սու	նիկ հա մայն քում գոր ծարկ վել է «Ար	մե	նիա	 վայն»	

գի նու գոր ծա րա նի 1,400  քա ռա կու սի մետր մա կե րես զբա ղեց նող գետ նա փոր 

մա ռա նը:  Գոր ծա րա նի ար տադ րա մա սե րը հա գե ցած են գի նե գոր ծա կան ա մե-

Ավանդական	ու	նոր	մշակույթը	ներդաշնակ	են
«Արմենիա	վայն»	գինու	գործարանում
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նա ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով:  Գի նու պատ րաստ ման ե ղա նակ նե-

րից ընտր վել է ֆրան	սիա	կան	դա	սա	կան	տեխ	նո	լո	գիան: Ար տադ րութ յու նում 

ներդր վել են նաև ժա մա նա կա կից ի տա լա կան և  գեր մա նա կան ֆիլտ րա ցիոն 

սար քեր: 2008-2011 թվա կան նե րին շա հա գործ ման են հանձն վել խա ղո ղի ըն-

դուն ման կե տեր, գի նու ար տադ րա մա սը, սպիր տի պա հո ցը, օ ղու կու պա ժը, ինչ-

պես նաև շշալց ման ար տադ րա մա սե րը, կա ռուց վել է 130 մետր եր կա րութ յամբ 

պե տա կան նշա նա կութ յան ո ռոգ ման ցան ցի ջրա գիծ, կա ռուց վել են կոն յա կի 

սպիր տի թոր ման շեն քը, վար չա կան շեն քը և  գո լոր շի ար տադ րող ջեր մա կա յա-

նը, գի նու եր կու ար տադ րա մաս, 200 քա ռա կու սի մետր տա րածք զբա ղեց նող 

գեր ժա մա նա կա կից լա բո րա տո րիա: 

2011 թվա կա նին «	Գոլ	դըն	 գրեյփ	 Ար	մաս» ըն կե րութ յու նը Ա րա գա ծոտ նի 

մար զի շուրջ 180	հեկ	տար	տա րած քում հիմնել է խա ղո ղի ա ճեց ման և մ շակ-

ման, գի նու և  կոն յա կի ար տադ րութ յուն, ինչ պես նաև ստեղծ վել են ագ րո տու-

րիզ մի զար գաց ման են թա կա ռուց վածք ներ:  Ցան կա պատ վել է տա րած քը, ձեռք 

է բեր վել 15 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, տնկվել է շուրջ 90	հա	զար	խա	ղո	ղի	վազ	

և  շուրջ 7.5	հա	զար	պտղա	տու	ծառ: Ընդ հա նուր առ մամբ ներդր վել է 6.2 մլրդ 

դ րամ, ստեղծ վել է 80 նոր աշ խա տա տեղ:

2006 թվա կա նից  Թա լի նում գոր ծում է «	Բիո	կաթ	պլյուս» ըն կե րութ յու նը, որ 

տա րե կան մթե րում է շուրջ ե րեք հա զար տոն նա կաթ ա վե լի քան 300	գյու	ղա-

ցիա	կան	տնտե	սութ	յուն	նե	րից, և  ար տադ րում է շուրջ 200	տոն	նա	պա	նիր: 

Ըն կե րութ յունն ար տադ րում է ա վե լի քան հինգ տե սա կի պա նիր̀ ռոկ ֆոր, լո ռի, 

դիետ պա նիր և  մի ջու կով պա նիր, ո րոնք ի րաց վում են տե ղա կան շու կա յում: Ըն-

կե րութ յունն ու նի շուրջ 30 աշ խա տող:

2010 թվա կա նին Ա	գա	րակ հա մայն քում 5,3	հա	զար	քա	ռա	կու	սի	մետր տա-

րած քի վրա հիմն վել է ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն, որն զբաղ վում է վա րուն գի և 

 լո լի կի ար տադ րութ յամբ:

 

Ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի միա վոր ման ե ղա նա կով Ա րա գա ծոտ նի մար-

զում գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում «Ա	րուճ»	գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիան, 

որն ընդգր կում է 40	ֆեր	մե	րա	յին	տնտե	սութ	յուն: Ա սո ցիա ցիան զբաղ վում է 

պա րար տան յու թե րի,  թու նան յու թե րի, դի զե լա յին վա ռե լի քի, սեր մե րի, տնկան-

«Գոլդեն	գրեյփ	Արմաս»	ընկերության	ֆերմենտացման	
ժամանակակից	աշտարակներն	ու	խաղողի	տնկարկները
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«Գոլդեն	գրեյփ	Արմաս»	ընկերության	ֆերմենտացման	
ժամանակակից	աշտարակներն	ու	խաղողի	տնկարկները

 Կոշ գյու ղի վար չա կան տա րած քում տա փաս տա նա յին նշա նա կութ յան հո-
ղե րից 120 հեկ տա րի ձեռք բե րու մը ա մե րի կա հայ գոր ծա րար Ար մեն Աս լան-
յա նի կող մից սկզբում ապ շեց րել էր հա մայն քա պետ Ա շոտ Են գի բար յա նին: 
 Գոր ծա րարն ա սել էր խա ղո ղի այ գի ներ պի տի դնի, կոն յա կի գոր ծա րան կա ռու-
ցի:  Հո ղը վա ճա ռել էին ու սպա սել «գնոր դի» հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րին:  Վեց 
տա րի է ան ցել այդ օր վա նից: 

« Տա րածքն ամ բող ջութ յամբ մաք րե ցին քա րե րից: Էս տեղ մեծ ժայ ռա բե կոր-
ներ կա յին, որ հիդ րո մուր ճե րով են ման րաց րել, որ կա րո ղա նան տե ղա փո խել: 
Այս տա րած քում գյու ղա ցի նե րը բա զալ տի հանք են ու նե ցել: Ա նա պա տա յին տեղ 

էր կա րե լի է ա սել, ան գամ որ պես ա րո տա վայր գյու ղա ցիք չէին օգ տա գոր ծում, էս տեղ մե նակ փուշ էր ա ճում,— 
պատ մում է  Կո շի հա մայն քա պե տը,— տա րած քը գնե լուց հե տո, սե փա կա նա տի րոջ նա խա ձեռ նութ յամբ մե լո րաց րե-
ցին այն, հար թեց րե ցին, վրան բու սա հող փռե ցին ու դարձ րե ցին գյու ղատն տե սութ յան հա մար պի տա նի»:

 Նախ կին ա նա պա տի տե ղում, 75 հեկ տա րի վրա ար դեն չոր րորդ տա րին է խա ղո ղի վա զերն են վեր ձգվում: 
« Գոլ դեն Գ րեյփ Ար մաս» ըն կե րութ յա նը պատ կա նող տա րած քում շու տով դռնե րը կբա ցի նաև կոն յա կի-գի նու գոր-
ծա րա նը:  Կազ մա կեր պութ յան ղե կա վար Ար մեն Աս լան յա նի խոս քե րով, ի րենք հիմ նա կա նում կզբաղ վեն կոն յա կա-
գոր ծութ յամբ, շատ քիչ քա նա կութ յամբ գի նի կար տադ րեն:  « Տա րած քում ա ճում է լա վա գույն սպի տա կահ յութ խա-
ղո ղը, որ մինչև 29 տո կոս շա քա րայ նութ յուն է ա պա հո վում: Մ տա դիր ենք նաև չրե րի, մու րա բա նե րի, պա հա ծո նե րի 
ար տադ րութ յամբ զբաղ վել և դ րա հա մար պտղա տու այ գի ներ ենք հիմ նել»,— ա սում է Ար մեն Աս լան յա նը:

 Կո շի հա մայն քա պե տին այս գոր ծա րա նի հիմ նումն եր կու ա ռու մով է ու րա խաց նում` ա նա պա տը վե րած վել է 
կա նաչ գո տու և ս տեղծ վել են աշ խա տա տե ղեր: «150 հո գի աշ խա տում են այ գի նե րում, բնա կա նա բար հենց գոր-
ծա րա նը գոր ծարկ վի, աշ խա տա տե ղերն էլ կա վե լա նան:  Մե նակ կո շե ցին չէ, է՛ որ աշ խա տում է, հա րա կից գյու ղե րի 
բնա կիչ ներն էլ են էս տեղ աշ խա տում:  Բա ցի դրա նից, գյու ղա ցին էլ չի առ նի բեր քը վա զի Ա րա րատ կամ Ար մա վիր, 
կհանձ նի տե ղում»,— գո հու նա կութ յուն է հայտ նում հա մայն քա պետ Ա շոտ Են գի բար յա նը:
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յու թե րի ձեռք բեր մամբ, ի րա կա նաց նում է վար կա վո րում, մշա կում է շուրջ 150	

հեկ	տար	հո ղա  տա րածք, խնա մում է 250	գլուխ խո շոր եղջե րա վոր կեն դա նի, 

150	մեղ	վաըն	տա	նիք:

2010-2011 թվա կան նե րին Ար	տե	նի հա մայնք նում հիմ նա նո րոգ վել է գյուղ մե-

քե նա նե րի վե րա նո րոգ ման ար հես տա նո ցը, կա ռուց վել է մրգե րի պահ պան ման 

սառ նա րան: Ու	ջան հա մայն քում կա ռուց վել է հա ցի ար տադ րա մաս: Ա րա գա-

ծոտ նի 	Զա	րին	ջա հա մայն քին հատ կաց վել են գյուղ մե քե նա նե րի ան վա դո ղեր, 

	Ցա	մա	քա	սար հա մայն քին տրամա դր վել է կաթ նա տար շար ժա կազմ: 	Ներ	քին	

	Բազ	մա	բերդ	հա մայն քում գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վին  տրա մադր վել 

է մեկ տրակ տոր: 2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զին ընդ հա նուր առ մամբ 

տրա մադր վել է 10	տրակ	տոր:

 Միայն 2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում ընդ հա-

նուր առ մամբ տե ղադր վել է 25	հա	կա	կարկ	տա	յին	կա	յան: Աշ տա րա կի տա րա-

ծաշր ջա նի 10 հա մայնք նե րում գոր ծում է 15 հա կա կարկ տա յին կա յան, ո րոն ցից 

յու րա քանչ յուրն ա պա հո վում է 100 հեկ տար  տա րած քի անվ տան գութ յու նը:

2010-2011 թվականներին Արագածոտնի մարզի կաթնամշակման 

ձեռնարկությունները մարզի ֆերմերներից տարեկան ընդհանուր առմամբ 

մթերել են ավելի	քան	9,2	հազար	տոննա կաթ:

«Հայասի	գրուփ»	ալկոհոլային	
խմիչքների	գործարանը	Ոսկեվազում

«Գուրմե-Դուրմե»	քաղցրեղենի
գործարանի	արտադրամասն	Աշտարակում
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Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2010 թվա կա նին շի նա րա րութ յան ծա վա լը 

նա խորդ տար վա հա մե մատ քա	ռա	պատկ	վել	 է՝ հան րա պե տութ յու-

նում շի նա րա րութ յան ո լոր տում տա րե կան ա ճի երբ	ևէ	ար	ձա	նագր-

ված	ա	մե	նա	մեծ	թռիչք	նե	րից	 մե	կը:  Հատ կան շա կան է, որ 2010 թվա կա նին 

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի խա ղո ղա գործ նե րից մթեր վել է 5,5	

հա	զար	տոն	նա խա ղող՝ գրե թե կրկնա կի ա վե լի, քան 2010 թվա կա նին:

2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի ան հատ և  ֆեր մե րա յին 

տնտե սութ յուն նե րին բու սա բու ծա կան և  ա նաս նա պա հա կան մթերք նե րի ար-

տադ րութ յան գոր ծում մեծ ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել ԱԿԲԱ	Կ	րե	դիտ	Ագ-

րի	կոլ	բան	կը, ո րը 2010-2011 թվա կան նե րին տրա մադ րել է ա վե լի քան 5,600	

գյու	ղատն	տե	սա	կան	վարկ` շուրջ 4 մի լիարդ դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով:

2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի հա մայնք ներն անվ	ճար 

ստա ցել են շուրջ	հինգ	տոն	նա	ցին կի ֆոս ֆիդ՝ ա վե լի քան 38 հա զար հեկ տար 

տա րածք նե րի վրա կրծող նե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով:

2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում պատ վաստ վել է ընդ հա-

նուր առ մամբ 370	հա	զար	գլուխ	խո շոր և  մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն, շուրջ 50	

հա	զար թռչուն և  ա վե լի քան 12.5	հա	զար փե թակ մե ղու:

«Էս կանալը, որ ըսենց սարքել են է՝ նկարելու ապրանք ա: Ջուրը կողքին ա՝ ծառի բերքը ուրեմն լավ 
ա: Կջրենք, բերքը կհավաքենք: Կօգտվենք բարիքից»:

Գուրգեն	Ավետիսյան,	Կարբի	համայնքի	բնակիչ

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2010 թվա կա նին ի րա կա նաց
ված շի նա րա րութ յան ծա վալ ներն ը նթա ցիկ գնե րով կազ
մել են 2000 թվա կա նի տասն յո թա պա տի կը, 2003 թվա կա
նի տաս նա պա տի կը և 2007 թվա կա նի հնգա պա տի կը: 
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 Հա յաս տա նում շի նա րա րութ յան ծա վա լի ա ճը նա խորդ տար վա հա մե մատ կազ-

մել է մի ջի նում ըն դա մե նը մե կու կես տո կոս: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի 

մար զում ըն թա ցիկ գնե րով ի րա կա նաց վել են գրե թե նույն քան ծա վա լի շի նա-

րա րա կան աշ խա տանք ներ, որ քան 2000 թվա կա նին հան րա պե տութ յան բո լոր 

մար զե րում միա սին:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ի րա կա նաց ված շի նա րա-

րութ յան հա մա խառն ծա վա լի մեկ	յո	թե	րորդն	ի	րա	կա	նաց	վել	է Ա րա գա ծոտ-

նի մար զում. 2010 թվա կա նին շի նա րա րութ յան ծա վա լով Ա րա գա ծոտ նի մար զը 

հան րա պե տութ յու նում եր րորդն էր:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում գոր ծարկ ված հիմ նա կան մի ջոց նե-

րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է տասն	մե-

կա	պա	տիկ, 2003 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վելի քան վե	ցա	պա	տիկ, իսկ 2008 

թվա կա նի հա մա մե մատ՝ ա վե լի քան ե	ռա	պա	տիկ ան գամ:

	Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի մար զե րում գոր ծարկ
ված հիմ նա կան մի ջոց նե րի ծա վա լի գրե թե մեկ հին
գե րոր դը գոր ծարկ վել է Ա րա գա ծոտ նում:
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2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում գոր ծարկ ված հիմ նա կան մի-

ջոց նե րի ծա վա լով Ա րա գա ծոտ նը զի ջում է միայն Ս յու նի քին: 

 Միայն 2010 թվա կա նին՝ մեկ տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար զում ըն թա ցիկ գնե-

րով գոր ծարկ վել են ա	վե	լի	մեծ	ծա	վա	լով	հիմ նա կան մի ջոց ներ, քան նա խորդ 

վեց տա րի նե րին՝ 2004-2009 թվա կան նե րին միա սին:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում շին մոն տա ժա յին աշ խա-

տանք նե րի ծա վա լի մեկ յո թե րորդն ի րա կա նաց վել է Ա րա գա ծոտ նում:

 Միայն 2010 թվա կա նին՝ մեկ տա րում, Ա րա գա ծոտ նում ի րա կա նա ցել են ըն-

թա ցիկ գնե րով ա	վե	լի	 մեծ	 ծա	վա	լով շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք ներ, քան 

1998-2005 թվա կան նե րին՝ ութ	տա	րում	 միա	սին: 2010 թվա կա նին Ա րա գա-

ծոտ նի մար զում ի րա կա նաց ված շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վալն 

ըն թա ցիկ գնե րով 2001 թվա կա նի ծա վա լի տասն	վե	ցա	պա	տիկն էր, 2003 թվա-

կա նի տաս նա պա տի կը, 2009 թվա կա նի քա ռա պա տի կը՝ շին մոն տա ժա յին աշ-

խա տանք նե րի ծա վա լի ան	նա	խա	դեպ	աճ հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րի 

նկատ մամբ:

Հիմ	նա	կան	մի	ջոց	նե	րի	գոր	ծարկ	ման	ծա	վալ	նե	րը	Ա	րա	գա-
ծոտ	նի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում են ի րա կանաց
վել հան րա պե տութ յան մար զե րում եր րորդ ա մե նա
մեծ ծա վա լով շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րը: 
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նը եր	րորդն	էր հան րա պե տութ յան մար զե րում 

շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ հա նուր մա կե րե սով՝  Շի րա կից 

ու  Լո ռուց հե տո.  Հա յաս տա նի մար զե րում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի 

շեն քե րի ընդ հա նուր մա կե րե սի յու րա քանչ յուր ու թե րորդ քա ռա կու սի մետ րը շա-

հա գործ վել է Ա րա գա ծոտ նում:

 Միայն 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում շա հա գործ ման է հանձն վել 

բնա կե լի շեն քե րի ա	վե	լի	մեծ	ընդ հա նուր մա կե րես, քան	նա	խորդ	չորս	տա	րի-

նե	րին՝ 2006-2009 թվա կան նե րին միա սին:

2001-2010 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում է շա հա գործ ման հանձն վել 

հան րա պե տութ յան մար զե րում բնակ չութ յան և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջոց-

նե րով կա ռուց ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ	հա	նուր	ա	մե	նա	մեծ	մա	կե	րե	սը՝	շուրջ	

112	հա	զար	քա	ռա	կու	սի	մետր՝ ա վե լի, քան հան րա պե տութ յան չորս մար զե-

րում միա սին:  Միայն 2010 թվա կա նին բնակ չութ յան և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի 

մի ջոց նե րով Ա րա գա ծոտ նում շա հա գործ ման է հանձն վել	ա	վե	լի	մեծ ընդ հա նուր 

մա կե րե սով բնա կե լի շենք, քան 2006-2009 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում: 2010 

թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի 

Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	շա	հա	գործ	ման	հանձն	ված	բնա-
կե	լի	շեն	քե	րի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սը	(քառ.	մ)
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շեն քե րի ընդ հա նուր մա կե րե սի ա վե լի քան 30 տո կո սը շա հա գործ ման է հանձն-

վել Ա րա գա ծոտ նում: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում շա հա գործ ման 

է հանձն վել 3.7	ան	գամ	ա	վե	լի	մեծ	ընդ հա նուր մա կե րե սով բնա կե լի շենք, քան 

2005 թվա կա նին:

2002-2005 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում շա հա գործ ման են հանձն-

վել մի շարք դպրոց ներ, ստեղծ վել է 1,900	ա	շա	կեր	տա	կան	նոր	տեղ՝ նշված 

ժա մա նա կա հատ վա ծում հան րա պե տութ յու նում շա հա գործ ման հանձն ված 

դպրոց նե րի ա շա կեր տա կան տե ղե րի մեկ հին գե րոր դը բա ժին է ըն կել Ա րա գա-

ծոտ նին:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2011 թվա կա նին գոր ծել է ման րա ծախ առևտ րի 

եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	շատ օբ յեկտ, քան 2003 թվա կա նին: 2011 թվա-

կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում գոր ծող ման րա ծախ առևտ րի օբ յեկտ-

նե րի թի վը նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	 է	 40	

տո	կո	սով:

ՀՀ	մար	զե	րում	շա	հա	գործ	ման	հանձն	ված	հան	րակր	թա	կան	ու	սում	նա-
կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	ա	շա	կեր	տա	կան	տե	ղե	րը,	2001-2010թթ.
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2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ման րա ծախ առևտ րի 
շրջա նա ռութ յու նը նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ 
կրկնա պատկ վել է՝ հաս նե լով ան նա խա դեպ 10.4 մի լիարդ դրա մի:
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 Մինչև 2007 թվա կա նը խա նութ նե րի թի վը Ա րա գա ծոտ նի մար զում հա սել է 

հար յու րի, սա կայն 2008 թվա կա նի ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի արդ յուն-

քում դրանց թի վը կրճատ վել է մեկ վե ցե րոր դով: Այ դու հան դերձ, հե տա գա տա-

րի նե րին, ճգնա ժա մի հաղ թա հար մա նը զու գըն թաց, Ա րա գա ծոտ նում խա նութ-

նե րի թի վը կրին	ա	վե	լա	ցել	է՝ գե րա զան ցե լով նա խաճգ նա ժա մա յին ցու ցա նի շը: 

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում գոր ծում էր 134 խա նութ՝ մեկ	 եր	րոր	դով	

ա	վե	լի, քան նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին և  եր կու եր րոր դով ա վե լի, 

քան 2000 թվա կա նին:

Առևտ	րի	օբ	յեկտ	նե	րի	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(միա	վոր)

	Ման	րա	ծախ	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յունն	Ա	րա-
գա	ծոտ	նի	մար	զում	(մլն.	դրամ)
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2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յու նը 

2004 թվա կա նի հա մե մատ 45	տո	կո	սով	ա	վե	լի	էր:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը 2004 

թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	 է	 քա	ռա	պա	տիկ, իսկ նա խաճգ նա ժա մա յին 

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում մի ջին հաշ վով բնակ
չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը կրկնա
կի ա վե լի էր, քան նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին:

	Մի	ջին	հաշ	վով	բնակ	չութ	յան	մեկ	շնչին	ընկ	նող	առևտրի	
շրջա	նա	ռութ	յու	նը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(դրամ)

	Ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա	լը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(մլն.	դրամ)
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2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա	վե	լի	քան	եր	կու	սու	կես	ան	գամ: 2011 թվա կա նին 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը 2009 թվա կա նի հա մե մատ 

ա վե լի էր 30 տո կո սով:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա-

յութ յուն նե րի ծա վա լը 2004 թվա կա նի ե	ռա	պա	տիկն	էր: 2010 թվա կա նին՝ մեկ 

տա րում, Ա րա գա ծոտ նի մար զում տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա յութ յուն նե-

րի ծա վալն ա վե լա ցել էր եր	կու	սու	կես	ան	գամ:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2011 թվա կա նին ա րա տա հան ման ծա վա լը 2006 

թվա կա նի հա մե մատ տաս	նե	րե	քա	պա	տիկ, իսկ նա խաճգ նա ժա մա յին 

2007 թվա կա նի հա մե մատ յո	թա	պա	տիկ	ա	վե	լի	էր:

2007-2011 թվա կան նե րին  Աշ տա րակ, Ա պա րան և  Թա լին քա ղաք նե րում բաց-

վել են  Յու նի բան կի և  Հա յէ կո նոմ բան կի ե րեք մաս նաճ յու ղեր, տե ղադր վել են 12 

ավ տո մատ դրա մարկ ղեր:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում կրթութ յան ծա ռա յութ
յուն նե րի ծա վա լը 2004 թվա կա նի ծա վա լի ու թա պա տիկն էր, 
իսկ 2006 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել էր ե րեք քա ռոր դով:

Կր	թութ	յան	ո	լոր	տում	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա-
լը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(մլն.	դրամ)
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 Թա ման յա նա կան Եր ևա նը ա պա րան ցի  Վար դան  Սարգս յա նի ա մե նա-
սի րած քա ղաքն էր: Ե րա զում էր ճար տա րա պետ դառ նալ:  Տե սակ-տե սակ 
շեն քեր նա խագ ծե լու ե րա զանքն ի րա կա նաց նե լու միակ ճա նա պար հը բարձ-
րա գույն կրթութ յուն ստա նալն էր: Ե րա զեց, կրթվեց, սա կայն մեկ օր իսկ իր 
մաս նա գի տութ յամբ չաշ խա տեց, որ ևէ բան, որ պես ճար տա րա պետ չնա խագ-
ծեց: 90-ա կան ներն էին, դժվար տա րի ներ էին, ըն տա նիք պա հե լու խնդիր 
կար:  Տան մի նու ճար զա վակն էր, ստիպ ված էր ե րա զանք նե րը թող նել ինս-
տի տու տի պա տե րից ներս ու վե րա դառ նալ հայ րե նի Ա պա րան: Այդ ժա մա-
նակ դեռ չգի տեր, որ շատ տա րի ներ անց, տներ նա խագ ծե լու փո խա րեն տոր-
թեր էր «գծագ րե լու» ու զար դա րե լու:

 Սո վո րեց հաց թու խի ար հես տը:  Վար դանն ա սում է, կյան քը ստի պեց: Սկ սեց խմոր հուն ցե լուց̀  հաս նե լով մինչև 
վար պետ հաց թու խի աս տի ճա նի: 2000 թվա կա նին, երբ Ա պա րա նում սկսեց գոր ծել «Գն թու նիք» ըն կե րութ յան փոք-
րիկ տա ղա վա րը, ըն դուն վեց աշ խա տան քի, որ պես վար պետ-հաց թուխ:  Տա րի նե րի հետ փոք րիկ տա ղա վա րը վե-
րած վեց սու պեր մար կե տի, հա ցի ար տադ րա մասն էլ ընդ լայն վեց ու հի մա, եր կու-ե րեք տե սա կի փո խա րեն, մինչև 
քսա ն հինգ տե սա կի հաց են ար տադ րում: 

« Մենք տոր թեր էլ ենք թխում, խմո րե ղե նի բազ մա թիվ տե սակ ներ ու նենք, բուլ կի ներ ենք թխում:  Տե սա կա նին շատ 
է: Ա նում ենք քիչ քա նա կով ու ա րագ սպա ռում ենք,- պատ մում է  Վար դան  Սարգս յանն, ով «Գն թու նիք» ըն կե րութ յու-
նում ղե կա վա րում է ամ բողջ ար տադ րա կան պրո ցե սը,- մեր մոտ 24 ժամ բաց է, որ պա հին մտնեք, կա րող եք թարմ 
հաց տա նել տուն: Վ րա ցա կան պու րի ներ ենք թխում, ո րի մաս նա գե տին հրա վի րել ենք հենց Վ րաս տա նից»:  

 Քա ռա սուն մե կամ յա  Վար դա նը գոհ է իր աշ խա տան քից ու աշ խա տա վայ րից: Ար դեն քսան տա րի է սննդարդ յու-
նա բե րութ յան ո լոր տում է աշ խա տում ու երբ ևէ չի ափ սո սա ցել, որ շեն քե րի նա խագ ծումն ու դի զայ նը փո խա րի նել է 
տա րա տե սակ խմո րե ղեն նե րի, տոր թե րի ձևա վո րու մով: Ա սում է այդ հար ցում հենց ստա ցած կրթութ յունն է օգ նում: 
 Վար դանն ա մուս նա ցած է, ու նի ե րեք ե րե խա:  Մեծ աղ ջիկն այս տա րի ա վար տե լու է դպրոցն ու պա տարստ վում է 
կրթութ յու նը շա րու նա կել բժշկա կան հա մալ սա րա նում: 

«Ես ինձ լավ եմ զգում իմ հայ րե նի քա ղա քում: Աշ խա տում եմ ու կա րո ղա նում եմ էս իմ աշ խա տան քով պա հել թե՛ 
ըն տա նիքս, թե՛ ծնող նե րիս: Եր բեք չեմ մտա ծել այլ եր կիր տե ղա փոխ վել ապ րե լու մա սին, ան գամ էն վատ տա րի նե-
րին, իսկ հի մա՝ ա ռա վել ևս:  Մեր ար տադ րան քը հայտ նի է Ա րա գա ծոտ նի մար զում և  ոչ միայն, իսկ դա նշա նա կում 
է, որ «Գն թու նիք»-ն  այ սօր բրենդ է, թար մութ յան, հա մի խորհր դա նիշ է:  Սա մեր բո լո րի աշ խա տան քի արդ յունքն 
է»,— ա սում է  Վար դան  Սարգս յա նը:
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Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զից	ար	տա	հան	ման	ծա	վալ	նե	րը	(հազ.	ԱՄՆ	դո	լար)
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի ար տա հան ման ծա
վա լը գե րա զան ցել է հար ևան  Թուր քիա յի մի շարք սահ
մա նա մերձ, այդ թվում՝  Կարս,  Թուն ջե լի և Էր զին ջան 
(Երզն կա) նա հանգ նե րի ար տա հան ման ծա վա լը:

Են	թա	կա	ռուց	վածք	ները

Ա րա գա ծոտ նի մար զում, ընդ հուպ մինչև 2008 թվա կա նի ֆի նան սատն-

տե սա կան ճգնա ժա մը, ա	վե	լա	ցել	 է	 ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի 

բեռ նաշր ջա նա ռութ յու նը՝ նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին հաս-

նե լով ան նա խա դեպ 7.4	մի	լիոն	տոն	նա-կի	լո	մետր ծա վա լի: Ճգ նա ժա մի հետ-

ևան քով բեռ նաշր ջա նա ռութ յու նը կրճատ վել էր, սա կայն ար դեն 2009 թվա կա-

նին բեռ նաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լը սկսել է վե րա կանգն վել՝ գե	րա	զան	ցե	լով 

2006 թվա կա նի ընդ հա նուր ծա վա լը: 

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում հիմ նա նո րոգ վել են միջ պե-

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում բեռ նաշր ջա նա
ռութ յան ծա վա լը 2004 թվա կա նի կրկնա պա տիկն էր:
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տա կան մայ րու ղի ներ, հան րա պե տա կան և  տե ղա կան նշա նա կութ յան ավ տո մո-

բի լա յին ճա նա պարհ ներ:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են ճա նա պարհ ներ՝  Մաս	տա	րա,	

	Լեռ	նա	պար,		Վար	դաբ	յուր,	Ա	կունք,	Ափ	նագ	յուղ,	Օ	շա	կան,	Օր	գով,		Ներ	քին	

	Սաս	նա	շեն,		Լեռ	նա	րոտ,		Սի	փան,		Բեր	քա	ռատ,		Ծաղ	կա	հո	վիտ,		Կար	բի,	Ոս-

կե	թաս,		Կարմ	րա	շեն,		Քու	չակ,		Ղա	զա	րա	վան,		Ներ	քին		Բազ	մա	բերդ,	Ան	տա-

ռուտ,	 Ա	գա	րակ	 հա մայնք նե րում, հի վան դա նոց տա նող փո ղոց նե րը՝ 	Թա	թուլ 

և Ա	պա	րան հա մայնք նե րում,  	Մուղ	նի	 -	 Աշ	տա	րակ ճա նա պար հը,  Ղա զար 

 Փար պե ցու և  Շա հա զի զի փո ղոց նե րը՝ Աշ	տա	րակ քա ղա քում, Աշ տա րակ քա ղա-

քի կա մուր ջը:

 

Միայն 2009 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ վել են  Թա	լին	 -	 	Քա	րա	կերտ	 -	

	Թուր	քիա	յի	սահ	ման,  Թա	լին	-	 	Հա	ցա	շեն	-	 	Ցա	մա	քա	սար	-	 	Շի	րա	կի	մարզ,	

	Հո	ռոմ	-	Ար	թիկ	-	Ա	լագ	յազ,	Եր	ևան	-	Գ	յում	րի	-	Վ	րաս	տա	նի	սահ	ման`	դե պի 

Ա	րա	գա	ծոտն	գյուղ,	Ա	րե	վան	-	Եղ	վարդ	-	Ա	րագ	յուղ	-	 	Հար	թա	վան հան րա-

պե տա կան ու միջ պե տա կան նշա նա կութ յան ճա նա պարհ նե րը:  Վե րա նո րոգ վել է 

	Վար	դե	նու	տի	3.5 կի լո մետր եր կա րութ յամբ ճա նա պար հը:

2010 թվա կա նին Ա	րա	գած հա մայն քում բաց վել է գե րա րագ ին տեր նե տով 

ա պա հով ված հա մա կարգ չա յին ար դիա կան կենտ րոն:  Նո րա բաց հա մա կարգ չա-

	Բեռ	նաշր	ջա	նա	ռութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ա	րա	գա-
ծոտ	նի	մար	զում	(մլն.	տոն	նա-կմ)
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յին սրա հը հա մալր վել է 5 հա մա կարգ չով, տպիչ/սկա նե րով, Օ	րանժ	Ար	մե	նիա	յի	

«Flybox» եր թու ղի չով և  հար մա րա վետ կա հա վո րան քով, ո րը գյու ղի բնա կիչ նե-

րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ոչ միայն կա պի մեջ լի նել աշ խար հի հետ, այլ 

նաև մաս նակ ցել հա մա կարգ չա յին դա սըն թաց նե րի:

 Նա խորդ տաս նամ յա կում Ա րա գա ծոտ նի մար զում նշա նա կա լիո րեն զար-

գա ցել է գա զա մա տա կա րար ման են թա կա ռուց ված քը. 2011 թվա կա նին 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա-

րութ յու նը 2000 թվա կա նի հա մե մատ վե	ցա	պա	տիկ ա վե լի էր:

 Գա զա մա տա կա րար ման են թա կա ռուց վածքն Ա րա գա ծոտ նի մար զում հատ-

	Գա	զի	բաշ	խիչ	գոր	ծող	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա-
րութ	յու	նը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(կմ)
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 Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րը զար գա նում են ան հա վա տա լի ա րա գութ յամբ, և դ րանց կի-
րա ռումն ա մե նօր յա կյան քում ոչ միայն հեշ տաց նում է մարդ կանց կյան քը, կրճա տում հե ռա վո-
րութ յուն նե րը մտե րիմ նե րի միջև, այլ նաև կա րող է խթա նել հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին, գի-
տա կան զար գա ցու մը, ա պա հո վել մարդ կանց մշտա կան տե ղե կաց վա ծութ յու նը:  Կար ծում եմ, որ 

 Հա յաս տա նի ոչ միայն մեծ քա ղաք նե րում, այլ նաև փոքր բնա կա վայ րե րում շնոր հա լի մար դիկ պի տի ու նե նան միև-
նույն հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այս գի տակ ցութ յամբ է Orange-ը կա ռու ցել  Հա յաս տա նի ա մե նաըն դար ձակ գեր ժա մա-
նա կա կից «3G+» ցան ցը, իսկ այս հա մա կարգ չա յին սրա հի բա ցու մը մեզ հա մար հատ կա պես կար ևոր է, ո րով հետև 
ան մի ջա պես կապ ված է մեր հիմ նա կան բիզ նես գոր ծու նեութ յուն հետ:

Բ	րու	նո	Դ	յու	թո	ւա,	Օրանժ	Արմենիայի	գլխա	վոր	տնօ	րեն
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կա պես մեծ թա փով զար	գա	ցել	է	գյու ղա կան հա մայնք նե րում. 2011 թվա կա նին 

Ա րա գա ծոտ նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցը 2002 

թվա կա նի հա մե մատ շուրջ յո թու կես ան գամ, իսկ 2008 թվա կա նի հա մե մատ՝ 

կրկնա	կի եր կար էր:

Գա	զի	բաշ	խիչ	գոր	ծող	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա	րութ	յու-
նը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զի	գյու	ղա	կան	վայ	րե	րում	(կմ)

Գա	զա	ֆի	կաց	ված	բնա	կա	րան	նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե	րի	քա	նա	կը	Ա	րա-
գա	ծոտ	նի	մար	զի	քա	ղա	քա	յին	բնա	կա	վայ	րե	րում	(միա	վոր)
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20022011 թվականներին Ա րա գա ծոտ նի գյու ղա կան հա մայնք նե
րում գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նակն 
ա վե լա ցել է տասն մե կա պա տիկ՝ շուրջ 550ից հաս նե լով 6,180ի:
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Ե թե 2002 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գա-

զա ֆի կաց ված էր բնա կա րան նե րի շուրջ 13 տո կո սը միայն, ա պա 2011 թվա կա-

նի տա րեսկզ բին՝ բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի շուրջ	70	տո	կո	սը: 2002 

թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում գա զա ֆի կաց ված էր եր կու հա զա րից պա-

կաս բնա կա րան և բ նա կե լի տուն, սա կայն ար դեն 2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին 

դրանց թի վը յո	թա	պա	տիկ	ա	վե	լա	ցել	է՝ հաս նե լով շուրջ տասն չորս հա զա րի: 

 Նա խորդ տաս նամ յա կում Ա րա գա ծոտ նի մար զում նշա	նա	կա	լիո	րեն	ա	վե	լա-

ցել	է	սպա ռող նե րին մա տա կա րար ված գա զի ծա վա լը. 2010 թվա կա նին Ա րա-

գա ծոտ նում սպա ռող նե րին մա տա կա րար վել է տասն վեց ան գամ, իսկ մար զի 

քա ղա քա յին հա մայնք նե րում՝ գրե թե քսա	նա	պա	տիկ	 ա	վե	լի	 մեծ	 ծա	վա	լով	

բնա կան գազ, քան 2001 թվա կա նին: 

2007-2011 թվա կան նե րին հան րա պե տութ յան մար զե րի քա ղա քա յին և գ յու-

ղա կան հա մայնք նե րում գա զա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի կա ռուց մա-

նը, վե րա կանգն մանն ու հիմ նա նո րոգ մանն ուղղ ված կա պի տալ ներդ րում նե րի 

շուրջ մեկ յո թե րոր դը հատ	կաց	վել	է Ա րա գա ծոտ նի մար զին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 

20062010 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի սպա ռող նե րին մա
տա կա րար ված գա զի ծա վա լը կրկնա կի ա վե լա ցել է:

	Բո	լոր	սպա	ռող	նե	րին	բաց	թողն	ված	գա-
զը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(մլն	խմ)
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25 հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վել են գա զա մա տա կա րար ման ծա վա լուն աշ-

խա տանք ներ:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2004-2010 թվա կան նե րին ջրա մա տա կա րար-

ման ցան ցում կա տար ված աշ խա տանք նե րի և  կա ռա վար ման ա վե լի 

արդ յու նա վետ հա մա կար գե րի ներդր ման արդ յուն քում կրճատ	վել	 են	

խմե լու ջրի կո րուստ նե րը. 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում սպառ վել է 

շուրջ եր կու եր րոր դով պա կաս խմե լու ջուր, քան 2004 թվա կա նին:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ա	րա	գա	ծոտ	նում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	
ներդ	րում	նե	րի	յու	րա	քանչ	յուր	չոր	րոդ	դրամն	ուղղ	վել	է	մար	զի	ե	րեք	
քա	ղա	քա	յին	և		ա	վե	լի	քան	քա	ռա	սուն	գյու	ղա	կան	հա	մայնք	նե	րում	
ջրա	մա	տա	կա	րար	ման	և	ջ	րա	հե	ռաց	ման	ցան	ցե	րի	կա	ռուց	մանն	ու	
հիմ	նա	նո	րոգ	մա	նը,	ջրագ	ծե	րի	վե	րա	նո	րոգ	մա	նը,	կար	գա	վո	րիչ	ջրամ-
բար	նե	րի	և	ջ	րա	վա	զան	նե	րի	վե	րա	կա	ռուց	մա	նը:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2010 թվա կա նին քա ղաք նե րի փո ղոց նե րի և  ան-

ցում նե րի ընդ հա նուր եր կա րութ յու նը 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե-

լա	ցել	 է	 մեկ հին գե րոր դով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա գա-

	Բա	րե	կարգ	ված	փո	ղոց	նե	րի,	ան	ցում	նե	րի	և	հ	րա	պա	րակ	նե-
րի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մազ	րում	(քառ.	մ)
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ծոտ նի քա ղաք նե րի բա րե կարգ ված փո ղոց նե րի և  ան ցում նե րի եր կա րութ յունն 

ա վե լա ցել է մեկ եր րոր դով:

2001-2010 թվա կան նե րին շուրջ մեկ եր րոր դով ա	վե	լա	ցել	 է	Ա րա գա ծոտ նի 

քա ղա քա յին հա մայնք նե րում փո ղոց նե րի, ան ցում նե րի և հ րա պա րակ նե րի ընդ-

հա նուր մա կե րե սը:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա գա ծոտ նի քա ղաք նե րի 

բա րե կարգ ված փո ղոց նե րի, ան ցում նե րի և հ րա պա րակ նե րի մա կե րեսն ա վե լա-

ցել է մեկ քա ռո րո դով:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նը հան րա պե տութ յու նում մեկ բնակ չի հաշ վով 

ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի ա	մե	նա	փոքր	ծա	վալ	ու	նե	ցող	մար զե րի եռ յա կում էր: 

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում մեկ բնակ չի հաշ վով ա ռա ջա ցած թա-

փոն նե րը 2006 թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	են	ա վե լի քան 40 տո կո սով:

2011 թվա կա նին Ա	պա	րան,	Ա	րա	գած,		Քու	չակ,	Երն	ջա	տափ,		Հար	թա	վան,	

	Վար	դե	նիս,	 	Լու	սագ	յուղ հա մայնք նե րում տե ղադր վել են խա ղահ րա պա րակ-

ներ, բա րե կարգ վել է Ա պա րան քա ղա քի հանգ ստի գո տին:

	Տու	նը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2011 թվա կա նին բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ-

հա նուր մա կե րե սը 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ մեկ 

հին գե րոր դով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա գա ծոտ նի քա ղա քա-

յին հա մայնք նե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րեսն ա վե լա ցել է 

շուրջ 60 տո կո սով:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յունն ընդ հա-

նուր մա կե րե սով 2000 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա	պատկ	վել	 է, իսկ մար զի 

քա ղա քա յին հա մայնք նե րում նույն ժա մա նակա հատ վա ծում մեկ բնակ չի ա պա-

հով վա ծութ յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով ա	վե	լա	ցել	է	գրե թե ե րե քու կես ան գամ:

2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի քա ղա քա յին հա մայնք
նե րում մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յունն ընդ հա
նուր մա կե րե սով ա մե նա բարձրն էր Ա րա գա ծոտ
նի մար զում՝ ա վե լի քան 34 քա ռա կու սի մետր:
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2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում բազ-

մաբ նա կա րա նա յին շեն քե րի բնա կա րան նե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե-

մատ ա վե լա ցել է շուրջ հինգ տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա գա-

	Քա	ղա	քա	յին	և	գ	յու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րի	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն-
դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րեսն	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(հազ.	քմ)
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	Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սով	Ա	րա-
գա	ծոտ	նի	մար	զի	քա	ղա	քա	յին	բնա	կա	վայ	րե	րում	(քմ)
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում հո ղե րի, այդ թվում՝ 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան, ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք
նե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ե ռա պատկ վել է:
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ծոտ նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնա կե լի տնե րի (ա ռանձ նատ նե րի) քա նակն 

ա վե լա ցել է մեկ հին գե րոր դով:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա-

կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նա կը 2000 թվա կա նի հա մե մատ 

ա	վե	լա	ցել	է շուրջ 65 տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա գա ծոտ նում 

բնա կե լի տնե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նակն ա վե լա ցել է հնգա	պա-

տիկ:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի քա	ղա	քա	յին ե	րեք	և գ	յու	ղա	կան	

հինգ հա մայնք նե րում բնա կա րա նա շի նութ յան նպա տա կով կա տար վել են նկա-

տե լի ներդ րում ներ: 

2007-2011 թվա կան նե րին Ա	րա	գա	ծոտ	նի	 	Կա	քա	վա	ձոր,	 Ի	րինդ,	 Ար	տե	նի	

հա մայնք նե րում կա ռուց վել են բնա կե լի տներ: Աշ	տա	րակ,		Թա	լին,	Ա	պա	րան,	

Ա	րա	գա	ծա	վան,	Ար	տե	նի	հա մայնք նե րում կա ռուց վել կամ հիմ նա նո րոգ վել են 

բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի տա նիք նե րը,   Ծաղ կա հո վիտ հա մայն քում վե րա-

կանգն վել է բազ մաբ նա կա րան շենք:

Աշ	խա	տանքն	ու		վար	ձատ	րութ	յունը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է աշ խա տող նե րի վար-

ձատ րութ յան մա կար դա կը: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում 

աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը 2001 

թվա կա նի ա վե լի քան հնգա	պա	տիկն էր, 2003 թվա կա նի ե	ռա	պա	տի	կը, իսկ 

նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա	վե	լի	էր	շուրջ	մեկ	եր	րոր-

դով:

Աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման և զ բաղ վա ծութ յան աս տի ճա նա կան ընդ-

լայն ման արդ յուն քում Ա րա գա ծոտ նի մար զում աս տի ճա նա բար կրճատ	վել	 է 

չզբաղ ված, այդ թվում՝ գոր ծա զուրկ քա ղա քա ցի նե րի թի վը: 2008 թվա կա նի 

ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի արդ յուն քում գոր ծազր կութ յան մա կար դա-

կը մար զում ա ճել էր, սա կայն ար դեն 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում վե րա-

կանգն վել է նա խաճգ նա ժա մա յին մի տու մը: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի 
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մար զում չզբաղ ված քա ղա քա ցի նե րի, այդ թվում՝ գոր ծա զուրկ նե րի թի վը 2004 

թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	է	ա վե լի քան մեկ եր րոր դով:

Տն տե սութ յու նում զբաղ ված ա րա գա ծոտն ցի նե րի շուրջ ե րեք քա ռորդն աշ-

խա տում է գյու ղատն տե սութ յան, իսկ գրե թե մեկ քա ռոր դը՝ ծա ռա յութ յուն նե-

րի ո լոր տում: 2006-2010 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում բնակ չութ յան 

զբաղ վա ծութ յան ա ճը հիմ նա կա նում շի նա րա րութ յան ո լոր տում նոր աշ խա տա-

տե ղերի ստեղծ ման արդ յունք է. 2006-2010 թվա կան նե րին շի նա րա րութ յան մեջ 

զբաղ ված ա րա գա ծոտն ցի նե րի թիվն ա վե լա ցել է տասն	մե	կա	պա	տիկ, իսկ ծա-

ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում՝ շուրջ վեց տո կո սով:

 Տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է զբաղ ված ա րա գա ծոտն ցի նե րի ներգ րա վու մը 

տնտե սութ յան ոչ պե տա կան հատ վա ծում. ե թե 2002 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի 

մար զում ոչ պե տա կան հատ վա ծում աշ խա տում էր զբաղ ված նե րի 85 տո կո սը, 

ա պա 2010 թվա կա նին աշ խա տում էր ար դեն 88 տո կո սը:

2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում ի րա կա նաց վել են մաս նա-

գի տա կան ու սուց ման դա սըն թաց ներ գոր ծա զուրկ նե րի հա մար, արդ յուն քում 

2011 թվա կա նին աշ խա տան քի է տե ղա վոր վել ա	վե	լի	քան	170	գոր	ծա	զուրկ: 

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի ե րեք հա մայնք նե րում ա վե լի քան յո թու կես մի-

լիոն դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե-

րում ընդգրկ վել է ա վե լի քան 80 քա ղա քա ցի: 

Աշ	խա	տող	նե	րի	մի	ջին	ան	վա	նա	կան	աշ	խա	տա	վար-
ձը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(հազ.	դրամ)
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Կր	թութ	յու	նը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2010 թվա կա նին 2003 թվա կա նի հա մե մատ նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում տե ղե րի քա նակն ա	վե	լա	ցել	

է	մեկ քա ռոր դով:

2010  թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թվա քա նա կը 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա-

ցել է մեկ հին գե րոր դով:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն 

մի ջին հաշ վով հա ճա խել է կրկնա	կի	ա	վե	լի	ե րե խա, քան 2005 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ե րե խա նե րի հի-

վան դա ցութ յան դեպ քե րի նվա	զա	գույն	ցու	ցա	նի	շը  Հա յաս տա նում գրանց վել 

է Ա րա գա ծոտ նի մար զում: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի նա խադպ-

	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	հա	ճա	խող	ե	րե-
խա	նե	րի	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե
րում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա
նե րի թվա քա նա կը 2005 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:
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րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ե րե խա նե րի հի վան դա ցութ յան դեպ քե րի քա-

նա կը 2004 թվա կա նի հա մե մատ	նվա	զել	է	ու	թա	պա	տիկ:

2010/2011 ու սում նա կան տա րում Ա րա գա ծոտ նի մար զի հան րակր թա կան 

դպրոց նե րում դա սա վան դել է մեկ յո թե րոր դով ա	վե	լի շատ ման կա վարժ, քան 

2004/2005 ու սում նա կան տա րում:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	 է նախ նա կան մաս նա գի-

տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ ըն դուն-

ված նե րի թվա քա նա կը. 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի ար հես տա գոր ծա կան 

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ ըն դուն վել է 80 տո կո սով, իսկ ու սուց ման 

վճա րո վի հա մա կար գում՝ կրկնա կի ա վե լի շատ ու սա նող, քան 2008 թվա կա նին:

Ա րա գա ծոտ նում, ընդ հուպ մինչև 2005 թվա կա նը, նվա զել է մի ջին մաս նա գի-

տա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի թվա քա նա կը, ո րը, 

սա կայն, հե տա գա տա րի նե րին հետ	ևո	ղա	կա	նո	րեն	ա	ճել	է: 

	Նախ	նա	կան	մաս	նա	գի	տա	կան	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն-
ներ	ըն	դուն	ված	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(մարդ)
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծո տնի մար զի մի ջին մաս նա գի տա
կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րում էր եր
կու ան գամ ա վե լի ու սա նող, քան 2005 թվա կա նին:



Ներսես	Աշտարակեցու	անվան	թիվ	
1	նորակառույց	դպրոցում

Փոքրիկ	աշտարակցիները՝	վերանորոգված	
«Մանուշակ»	մանկապարտեզում
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում մի ջին մաս նա գի տա կան հաս տա-

տութ յուն ըն դուն վել է եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	ու	սա	նող, քան 2006 թվա կա նին: 

 Հատ կան շա կան է, որ ըն դուն ված բո լոր ու սա նող նե րը ընդգրկ վել են բա ցա ռա-

պես ու սուց ման վճա րո վի հա մա կար գում, ին չը վկա յում է, որ ա րա գա ծոտն ցի նե-

րը կար ևո րում են մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	հան	րա	յին	մի	ջոց-
նե	րի	հաշ	վին	կա	տա	րա	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	ընդ	հա	նուր	
ծա	վա	լի	ա	վե	լի	քան	մեկ	հին	գե	րորդն	ուղղ	վել	է	կրթա	կան	հաս	տա-
տութ	յուն	նե	րի	զար	գաց	մա	նը:	
	
2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Հա	յաս	տա	նում	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս-
տա	տութ	յուն	նե	րի	զար	գաց	մանն	ուղղ	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	
ա	վե	լի	քան	մեկ	վե	ցե	րոր	դը	հատ	կաց	վել	է	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի քա	ղա	քա	յին	ե	րեք և գ	յու-

ղա	կան	53	հա	մայնք	նե	րում կա ռուց վել, վե րա կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են 

քսան հինգ նա խադպ րո ցա կան, ա վե լի քան հի սուն հինգ հան րակր թա կան հաս-

տա տութ յուն ներ:  Հիմ նա նո րոգ վել են Աշ	տա	րա	կի և  	Թա	լի	նի ար հես տա գոր ծա-

կան ու սում նա րան նե րը, Աշ տա րա կի ե րաժշ տա կան դպրո ցը:

2007 թվա կա նին վե րա նո րոգ վել է Աշ	տա	րակ քա ղա քի ա մե նա հին նա խակր-

թա րա նը՝ «	Մա	նու	շակ» ման կա պար տե զը, որ տեղ դաս տիա րա կութ յուն են 

ստա նում ա վե լի քան 150 ե րե խա ներ:

2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի դպրոց նե րը ստա ցել են ա վե-

լի քան 220	հա	մա	կար	գիչ:  Հա մա կարգ չա յին դա սա րան ու նի 80	դպրոց, 70-ը 

միա ցած է հա մա ցան ցին: 2011 թվա կա նին 	Թա	լի	նի տա րա ծաշր ջա նում ին տեր-

նե տա յին կա պով ա պա հով վել է 25 դպրոց: 2010-2011 թվա կան նե րին Երն	ջա-

տափ և Ափ	նա հա մայնք նե րի միջ նա կարգ դպրոց նե րում գոր ծել է շար ժա կան 

ին տեր նե տա յին կա յան:

«Մանկապարտեզը շատ վատ, անմխիթար վիճակում էր: Բայց քաղաքապետարանի միջոցով մենք 
հասանք մեր նպատակին. մեր մանկապարտեզը բարեկարգվեց և մենք արդեն կաշխատենք շատ լավ 
պայմաններում»: 

Տաթևիկ	Ղուկասյան,	Աշտարակի	«Մանուշակ»	մանկապարտեզի	տնօրեն
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2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի ա վե լի քան 20	դպրոց ջե-

ռուց վել է բնա կան գազ օգ տա գոր ծող լո կալ հա մա կար գով, 14 դպրոց ջե ռուց վել 

է հե ղուկ վա ռե լի քով, 23	դպրոց` է լեկտ րա կան տա քա ցու ցիչ նե րով, 68-ը՝ վա ռա-

րան նե րի մի ջո ցով, ո րոնց հա մար անհ րա ժեշտ հե ղուկ վա ռե լի քը դպրոց նե րին 

տրա մադր վել է ժա մա նա կին և  անհ րա ժեշտ քա նա կով:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի 20	հան	րակր	թա	կան	դպրոց	նե	րում և  չորս	

հա	մայնք	նե	րում, որ տեղ չկան ման կա պար տեզ նե րի շեն քեր, բաց վել են նա-

խակր թա րան ներ, գոր ծում են 23 խմբեր, ուր սո վո րում են շուրջ 500	ա	շա	կերտ-

ներ:  Նա խակր թա րան նե րում դա սա վան դող ա վե լի քան 30 ման կա վարժ ներն 

ու նեն հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան կրթութ յուն:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի 27 հան րակր թա կան դպրոց նե րում ի րա կա-

նաց վել են «Դպ	րո	ցա	կան	տաք	սնունդ»	և «	Տաք	կաթ» ծրագ րե րը. ա ռա ջի նից 

չոր րորդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րին անվ ճար մա տուց վել է կաթ և թխ ված-

քե ղեն: Ե րե խա նե րին մա տուց վել է բա ցա ռա պես տե ղա կան ար տադ րութ յան 

կաթ, ին չը նպաս տել է նաև տե ղի ա նաս նա պահ նե րի ար տադ րան քի ի րաց մա նը:

 Գոր ծում է Եր	ևան-Աշ	տա	րակ  և Եր	ևան-	Թա	լին ու սա նող նե րի միջ քա ղա-

քա յին փո խադր ման եր կու ավ տո բուս, ո րոնք օ րա կան կա տա րում են եր կու 

ուղերթ և  տե ղա փո խում են ա վե լի քան 55 ու սա նող:

Ա րա գա ծոտ նի մար զում գոր ծում է 20	դպրոց ազ	գա	յին	փոք	րա	մաս	նութ-

յուն	նե	րի հա	մար:

2010-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե-

րի շուրջ 20	ա	շա	կերտ	ներ ար ժա նա ցել են ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րի 

հան րա պե տա կան փու լի մրցա նակ նե րի և  դիպ լոմ նե րի, պարգ ևատր վել են գո-

վա սա նագ րե րով:

«Ֆիզկուլտուրան բոլորի համար է: Աշխատանքի, կարգապահության շնորհիվ պատրաստի 
զինվոր ենք տալիս բանակին: Աղջիկներն էլ լավ մայրեր են դառնում»:

Գագիկ	Դավթյան,	ֆիզկուլտուրայի	ուսուցիչ
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Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յու	նը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2004-2010 թվա կան նե րին ա ռող ջա պա հա կան 

հաս տա տութ յուն նե րի օպ տի մա լաց ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ, 

բժիշկ նե րի թվա քա նակն ա	վե	լա	ցել	է	հինգ տո կո սով: 2010 թվա կա նին 

Ա րա գա ծոտ նի մար զում բժիշկ նե րի թվա քա նա կը տաս հա զար բնակ չի հաշ վով 

2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	գրե թե մեկ եր րոր դով:

Ա րա գա ծոտ նի մար զի ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րում տա-

րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	 է	 հա ճա խում նե րի քա նա կը. 2010 թվա կա նին Ա րա գա-

ծոտ նում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րում 2006 թվա կա նի հա-

մե մատ հա ճա խում նե րի թիվն ա վե լա ցել է շուրջ մե կու կես ան գամ:

Բ	ժիշկ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(մարդ)
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Նորագույն	բժշկական	սարքավորումներով	
հագեցած	Ապարանի	բժշկական	կենտրոնում
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի  ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ-

նարկ նե րում մեկ շնչի հաշ վով հա ճա խում նե րի քա նա կը 2001 թվա կա նի հա մե-

մատ կրկնա	պատկ	վել	է, իսկ 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լա ցել է մեկ հին-

գե րոր դով:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի 	Սա	սու	նիկ,	Ու	ջան,	Ու	շի,		Քու	չակ,	

Ար	տե	նի	հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ-

պան ման հաս տա տութ յուն նե րը:

2011 թվա կա նին բաց վել է Ա պա րա նի հիմ	նա	նո	րոգ	ված	բժշկա	կան	կենտ-

րո	նը, ուր գոր ծում է լիար ժեք վե րա նո րոգ ված, վե րա զին ված, անհ րա ժեշտ սար-

քա վո րում նե րով հա գե ցած հի վան դա նոց, ո րը բնա կիչ նե րին բարձր մա կար դա-

կով բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել:  Հի վան դա նո ցը 

հա գե ցած է ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն կազ մա կեր պե լու հա մար անհ րա ժեշտ 

սար քա վո րում նե րով: Ար դիա կա նաց վել են բժշկա կան կենտ րո նի կա ռա վար ման 

և  ղե կա վար ման կա ռուց վածքն ու ըն թա ցա կար գե րը:  Բո լոր հի վան դա նո ցա յին 

ու պո լիկ լի նի կա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, բա ցա ռութ յամբ՝ հա կա տու բեր կու լո զա-

յին բա ժան մուն քի, տե ղա կայ վել են բժշկա կան կեն տո նի հիմ նա կան մաս նա շեն-

քում:  Բժշ կա կան կենտ րո նում աշ խա տում է շուրջ 40	բժիշկ և  ա վե լի քան 75	

մի	ջին	բու	ժաշ	խա	տող: 2011 թվա կա նին բժշկա կան կենտ րո նին տրա մադր վել 

է ակ նա բու ժա կան ժա մա նա կա կից սար քա վո րում, իսկ 2012 թվա կա նին կի րա-

կա նաց վի բու ժանձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տում։

2011 թվա կա նին ա վարտ վել է 	Թա	լի	նի բժշկա կան կենտ րո նի ամ բու լա տոր-

պո լիկ լի նի կա կան ծա ռա յութ յան մաս նա շեն քի երկ րորդ հար կի հիմ նա նո րո գու-

մը։  Կենտ րո նին հատ կաց վել են բժշկա կան ֆունկ ցիո նալ մահ ճա կալ ներ և  գույք։

Ապարանի	բժշկական
կենտրոնի	ծննդատանը

Նորակառույց	արդիական	
ախտորոշման	կենտրոն	Կոշում
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2012 թվա կա նին 	Կոշ հա մայն քում գոր ծարկ վել է ժա մա նա կա կից դիագ նոս-

տիկ կենտ րոն, ո րը տար վա ըն թաց քում լիար ժե քո րեն կհա գեց վի ժա մա նա կա-

կից սար քա վո րում նե րով և  գույ քով:

 Վե րա նո րոգ վել է Աշ	տա	րա	կի բժշկա կան կենտ րո նի շտապ օգ նութ յան տա-

րած քը, ըն դու նա րա նը, կա նանց կոն սուլ տա ցիա յի բա ժան մուն քը։

2011 թվա կա նին կա տար վել է շուրջ 2	հա	զար	հե	տա	զո	տութ	յուն, այդ թվում՝ 

ընդ հա նուր հե տա զո տութ յուն է ան ցել շուրջ 1,300	ե	րե	խա և  խո րաց ված՝ շուրջ 

600	մե	ծա	հա	սակ։ Աչ քի շար ժա կան հի վան դա նո ցում կա տար վել է շուրջ 1,000 

ակ նա յին հե տա զո տութ յուն, շուրջ 370 վի րա հա տութ յուն, լա զե րա յին հե տա զո-

տութ յուն և  բու ժում, տրա մադր վել է շուրջ 600 ակ նոց:  Շուրջ 500 ե րե խա ներ 

Ա րա գա ծոտ նի մար զի ի նը դպրոց նե րում մաս նակ ցել են ակ նա յին խնամ քի հան-

րակր թա կան հա տուկ դա սըն թա ցի:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի՝ սա նա տոր-կու րոր տա յին բուժ ման 

կա րիք ու նե ցող շուրջ վեց տասն յակ բնա կիչ ներ ու ղեգր վել են հան րա պե տութ-

յան ա ռող ջա րան ներ:

Հայաստանի	Հանրապետության	նախագահ	
Սերժ	Սարգսյանը	և	Արագածոտնի	մարզպետ

Սարգիս	Սահակյանը	ծանոթանում	են	Ապարանի	
հիմնանորոգված	բժշկական	կենտրոնի	պայմաններին



52

Մ	շա	կույթն	ու	սպոր	տը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում 2008 թվա կա նից ա	վե	լա	ցել	 է մար զա կան 

խմբե րի քա նա կը, ո րը նա խորդ տաս նամ յա կում աս տի ճա նա կա նո րեն 

կրճատ վում էր. 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նում գոր ծում էր 30 տո կո-

սով ա վե լի շատ մար զա կան խմբակ, քան 2005 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րում մար զա կան 

խմբակ նե րի ա	վե	լի	քան	13	տո	կո	սը	գոր ծում էր Ա րա գա ծոտ նի մար զում: 2010 

թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծել է եր կու-

սու կես ան գամ ա վե լի շատ մար զա կան խմբակ, քան 2004 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում մար զիկ-

նե րի թի վը 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է գրե թե քա	ռա	կի:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում կա ռուց վել և 

 հիմ նա նո րոգ վել են մշա կու թա յին և  հոգ ևոր բազ մա թիվ հաս տա տութ յուն ներ, 

	Մար	զա	կան	խմբե	րի	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զում	(միավոր)
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2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում մար զիկ նե րի թվա
քա նա կը 2005 թվա կա նի հա մե մատ 60 տո կո սով ա վե լի էր:
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մշա կույ թի և  պատ մա կան հու շար ձան ներ. Ա րա գա ծոտ նի 114 հա մայնք նե րում 

կան շուրջ 1,800	պատ	մամ	շա	կու	թա	յին	հու	շար	ձան	ներ:

2011 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ վել է Աշ	տա	րա	կի	 	Վարդ	գես	 	Պետ	րոս	յա	նի	

ան	վան	մար	զա	յին	գրա	դա	րա	նը՝ փոխ վել են հա տակն ու պա տու հան նե րը, նոր 

	Մար	զիկ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար-
զի	գյու	ղա	կան	վայ	րե	րում	(մարդ)
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Թալինի	Ս.Աստվածածին	բազիլիկ	եկեղեցին	(XIXդ.)
և	Թալինի	Կաթողիկե	եկեղեցին	(VIIդ.).	կանգուն	են	դարեր



Ա լագ յա զում հիմ նա կա նում զբաղ վում են ա նաս նա պա հութ յամբ, 
հո ղա գոր ծութ յունն այս տեղ սահ մա նա փակ վում է հա ցա հա տի կա յին 
կուլ տու րա նե րի մշակ մամբ:  Միջ նա կարգ դպրո ցով հպար տա նում են. 
« Կենտ րոն է ե ղել Ա լագ յազը կրթութ յան ա ռու մով, մեր դպրո ցը շատ 
հայտ նի էր դեռ էն ժա մա նակ նե րում: Ա կա դե մի կոս ներ ու նենք, դոկ տոր-
պրո ֆե սոր ներ, ան վա նի շատ մար դիկ է տվել Ա լագ յա զը»,— ա սում է գյու-
ղի ղե կա վար Ա զիզ Մ հո յա նը:

 Հի սուն մե կամ յա  Ջասմ  Հա սա նի  Մախ մու դո վը ծնվել մե ծա ցել է Ա րա-
գա ծի շրջա նի Ա լագ յազ գյու ղում:  Բարձ րա գույն կրթութ յու նը ստա ցել է 
Եր ևա նում: Ա պա գա տնտե սա գե տը մայ րա քա ղա քից միայն կնոջն է բե-
րել, ում հետ ծա նո թա ցել է ու սա նո ղա կան տա րի նե րին:  Ջաս մի կինն 
ազ գութ յամբ նույն պես եզ դի է:  Մախ մու դով նե րի չորս զա վակ ներն էլ 
բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նեն: «Տ ղա նե րիցս եր կու սը գի տա կան կո-
չում ու նեն, մե կը տնտե սա գետ է, մյու սը՝ ի րա վա գետ»,— պար ծե նում է 
 Ջաս մը: Ա վագ որ դի ներն ա մուս նա ցած են, հարս ներն ազ գութ յամբ եզ դի 
են:  Հա յե րի հետ հա մե րաշխ են ապ րում, սա կայն խառն ա մուս նութ յուն-
ներ գրե թե չեն պա տա հում, թե պետ լի նում են և  բա ցա ռութ յուն ներ:

 Ջաս մի հո րեղ բոր տղա յի հար սը հայ է:  Ջա վադ  Մախ մու դո վի  Ռազ միկ ա նու նով տղա յին հար սան ցու ընտ րե լու 
նպա տա կով եր կու տա րի ա ռաջ խնա մա խոս էին գնա ցել  Նո յեմ բեր յան:  Մի քիչ չեմ ու չում են ա րել, բայց հե տո հա-
մա ձայ նել են: Ա լագ յազ ցի  Ռազ միկն ու նո յեմ բեր յան ցի Էլ մի րան ա մուս նա ցել են:  Հար սա նի քի ժա մա նակ եզ դի նե րի 
մոտ ըն դուն ված ա վան դույ թը հա նուն հա յազ գի հար սի կի չեն խախ տել̀ խնձո րով ա վան դա կան հար վա ծը գլխին 
Էլ մի րան էլ է զգա ցել:

« Սո վո րույթ նե րի ու ա վան դույթ նե րի պահ պա նու մը նպաս տում է ազ գի գո յատև մա նը, մենք սրբութ յամբ պահ պա-
նում ենք բո լո րը, խնձո րով գլխին խփե լու ա վան դույթն էլ կա, ուղ ղա կի հի մա մի փոքր փո փոխ վել է ձևը, դա նա կով 
մա սե րի ենք բա ժա նում, որ խփե լուց փխլվի ու չցա վեց նի հար սի գլու խը,—  Ջա վադ  Մախ մու դո վը ծի ծա ղում է,— մեր 
նախ նի նե րը դա ա րել են, որ հար սի խել քը գլխից առ նեն, հոր տան ճամ փեն մո ռա նա: Ե վա յի մեղ քի հա մար են 
խփում, որ հան կարծ չշշկռվի ու նույն մեղ քը չգոր ծի»:

Եզ դիաբ նակ Ա լագ յազ գյու ղում ե րեք ըն տա նիք հա յեր են ապ րում: Երկ րի մե ծա մաս նութ յու նը հա մար վող ազ-
գի ներ կա յա ցու ցիչ ներն այս գյու ղում փոք րա մաս նութ յուն են: «Էս պա րա գա յում մե ծա մաս նութ յունն եզ դի ներն 
են,— կա տա կում են ա լագ յազ ցի նե րը,— ազ գա յին փոք րա մաս նութ յու նը հա յերն են, իսկ ե թե վերց նենք ընդ հա րա պես 
 Հա յաս տա նում փոք րա մաս նութ յուն կազ մող այ լազ գե րին, նրանց մեջ եզ դի ներն է լի մե ծա մաս նութ յուն են»: 

Ա լագ յազ ցի քսա նու թամ յա  Միհ րան  Դավթ յա նը ա զատ հա ղոր դակց վում է քրդե րեն, ա սում է լեզ վին նույն չափ լավ 
է տի րա պե տում, ինչ պես իր մայ րե նիին: Դպ րո ցում թե հայ, թե եզ դի ե րե խա նե րը հան րակր թա կան ա ռար կա ներն 
անց նում են հիմ նա կա նում հա յե րեն լեզ վով: «Ծն ված օր վա նից ես չեմ զգա ցել, որ այլ ազ գի մեջ եմ: Ի րանք շատ լավ 
հա յե րեն են խո սում, մենք̀ քրդե րեն: Ծն ված օր վա նից եր կու լե զուն էլ լսել եմ, համ էլ դպրո ցում դա սա ժա մեր կան 
քրդե րեն լեզ վով, դպրո ցում էլ ենք սո վո րել: Ու րա խութ յուն, թե տխրութ յուն ի րար հետ ենք կի սում, եր բեք ազ գա յին 
խնդիր ներ մեր գյու ղում չեն ա ռա ջա ցել»,— ա սում է  Միհ րա նը: 
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սան հան գույց և  ջե ռուց ման հա մա կարգ է անց կաց վել: Գ րա պա հոց ներն ա պա-

հով ված են բա վա րար ջեր մա յին և  լու սա յին պայ ման նե րով:  Նոր պայ ման նե րում 

շուրջ 70	հա	զար	կտոր գրա կա նութ յու նը դեռ եր կար կծա ռա յի ըն թեր ցող նե րին, 

ո րոնց թվա քա նա կը գե րա զան ցում է 3,3	 հա	զա	րը՝ հիմ նա կա նում ա շա կերտ-

ներ ու ու սա նող ներ, ով քեր գե ղար վես տա կան գրքե րից բա ցի, գրա դա րա նում 

հա ճախ գտնում են մաս նա գի տա կան շատ կար ևոր և դժ վար ձեռք բեր վող գրա-

կա նութ յուն: Ըն թեր ցող նե րի տրա մադ րութ յան տակ է նաև գրա դա րա նի հա մա-

կարգ չա յին ծա ռա յութ յու նը՝ հա մա ցան ցա յին կա պով:

2011 թվա կա նին Ա	պա	րան քա ղաքում բաց վեց հիմ	նա	նո	րոգ	ված մշա կույ թի 

տու նը:  Կենտ րո նում անվ ճար գոր ծում են տար բեր խմբակ ներ, տե ղա կայ ված է 

պատ մութ յան թան գա րա նը, պա տա նի ստեղ ծա գոր ծող նե րի կենտ րո նը:

2008 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի 4-րդ  դա րի  Սուրբ		Խաչ	ե	կե	ղե	ցում՝ 

 Քա սա խի բա զի լի կում, ո րի խո րա նում ըստ ա վան դույ թի պահ վում է սուրբ պսա-

կի մի մա սունք, կա ռուց վեց  ջե ռուց ման հա մա կարգ:  Նախ կի նում Ա րա գա ծոտ նի 

ցրտա շունչ ձմեռ նե րը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նում էին ե կե ղե ցու գոր-

ծու նեութ յու նը: Այժմ ար դեն, հոգ ևոր ու պատ մամ շա կու թա յին կո թո ղը գոր ծում 

է տա րին բո լոր:

2007-2011 թվա կան նե րին նո րոգ վել է Ի	րին	դիի		Սուրբ	Աստ	վա	ծա	ծին	ե	կե-

ղե	ցին,  Սուրբ	Աստ	վա	ծա	ծին	 ե	կե	ղե	ցին	Ա	վան	 հա	մայն	քում,	 	Հար	թա	վա	նի	

Աստ	վա	ծըն	կալ	վան	քը,		Ոս	կե	վա	զի		Սուրբ		Հով	հան	նես	ե	կե	ղե	ցին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա գա ծոտ նի մար զում վե րա նո րոգ վել և 

 գույ քով հա մալր վել են մշա կույ թի տներ Ե	ղի	պատ	րուշ,	 Օ	շա	կան,	 Ար	տե	նի,	

	Կաթ	նաղբ	յուր,	 	Վե	րին	 	Բազ	մա	բերդ,	Աղձք,	 	Սա	սու	նիկ,	Բ	յու	րա	կան,	Ա	րա-

գած,	Չք	նաղ և Ու	ջան հա մայնք նե րում:  Հա մայն քա յին կենտ րոն ներ են կա ռուց-

վել կամ վե րա կա ռուց վել 	Նոր	Ե	դե	սիա,	 	Լեռ	նա	պար,	Ի	րինդ և Երն	ջա	տափ 

հա մայնք նե րում: Աշ տա րակ քա ղա քում կանգ նեց վել է  Ներ	սես	Աշ	տա	րա	կե	ցու	

հու	շար	ձա	նը, հիմ նա նո րոգ վել  Պերճ	Պ	ռոշ	յա	նի	տուն	թան	գա	րա	նը:

2007 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում տե ղի է ու նե ցել «	Ռա	կու	 2007»	
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ե րի տա սար դա կան սիմ պո զիու մը՝ ուղղ ված  Հա յաս տա նում կե րա մի կա կան ար-

վես տի հա րուստ մշա կույ թի վե րա կանգն մա նը:

2009 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ա	րա	գած հա մայն քը նվա ճել է 

«	Լա	վա	գույն	գյու	ղա	կան	մար	զա	կան	հա	մայնք» մրցա նա կը:

Ա րա գա ծոտն ցի  Լի	լիթ	 Մկրտչ	յա	նը	 շախ մա տի մի ջազ գա յին կար գի գրոս-

մայս տեր է, մաս նակ ցել է բազ մա թիվ մի ջազ գա յին մրցում նե րի, դար ձել հաղ թող 

և մր ցա նա կա կիր:

	Սո	ցիա	լա	կան	վի	ճա	կը

Ա րա գա ծոտ նի մար զում տա րեց-տա րի նվա	զել	 է	 նպաս տա ռու ըն տա-

նիք նե րի թի վը. 2000-2010 թվա կան նե րին՝ տաս տա րում նպաս տա ռու 

ըն տա նիք նե րի թի վը Ա րա գա ծոտ նում նվա	զել	է	ա	վե	լի	քան	60	տո-

Աշտարակի	մարզային
գրադարանի	առօրյան

Մեսրոպ	Մաշտոցի	
արձանն	Օշականում

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում տասը հա զար 
բնակ չի հաշ վով գրանց վել է 40 տո կո սով ա վե լի քիչ հան
ցա գոր ծութ յուն, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու նում և գ րե
թե կրկնա կի պա կաս, քան հար ևան Վ րաս տա նում:
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կո	սով: 2010 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զում նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 

թվա կա նի հա մե մատ նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը նվա զել է ա վե լի քան 

մեկ հին գե րոր դով:

2011 թվա կա նին ԽՍՀՄ խնայ բան կում ու նե ցած ա վանդ նե րի դի մաց փոխ հա-

տու ցում է տրվել շուրջ 350	ըն	տա	նի	քի:

2011 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար զի զոհ ված ու վի րա վոր ա զա տա մար տիկ-

նե րի, բազ մա զա վակ և  սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 200	ե	րե	խա-

ներ ա մա ռա յին հան գիստն անց են կաց րել  Ծաղ կա ձո րի «Աղբ յուր» ճամ բա րում:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ա րա գա ծոտ նի մար զի շուրջ 60	հա	մայնք	նե	րի	

տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու նեն ժա մա նա կա կից պա հանջ-

նե րին բա վա րա րող հա մա կար գիչ ներ, գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման հա մար 

անհ րա ժեշտ հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, իսկ 25-ը՝ միաց ված են հա մա ցան ցին:

Ն	պաս	տա	ռու	ըն	տա	նիք	նե	րի	քա	նակն	Ա	րա	գա-
ծոտ	նի	մար	զում	(հա	զար	ըն	տա	նիք)
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Ավանդությունն	 ասում	 է,	 որ	 երբ	 Գրիգոր	 Լուսավորիչն	 աղոթում	

էր	Արագածի	 գագաթին,	 հայոց	առաջին	 հայրապետի	 հայացքին	

բացվում	 է	 երկնքից	անպարան	կախված	մի	 մշտավառ	կանթեղ:	

Տասնյոթ	 դար	 շարունակ	 ժողովուրդը	 կանթեղն	 այդ	 համարել	 է	 հայոց	

հույսի,	հայ	մարդու	երազանքի	խորհրդանիշ	և		հավատացել,	որ	կանթեղն	

այժմ	 էլ	 կա՝	 իր	տեղում	 է	և	տեսանելի	 է	 միայն	արժանավորներին:	 Իսկ	

արժանավորների	 պակաս	 հայոց	 հողը	 չի	 ունեցել	 երբեք	 և	 չունի	 այժմ:	

Օրհասի	 ու	փորձության	 ժամին,	 	 իմաստավորման	 ու	արարման	 ժամին	

հայոց	սերմը	ծնել	է	բազում	արժանավոր	զավակներ:

Երկրորդ	 աշխարհամարտի	 ամենաթեժ	 օրերին,	 երբ	 վճռվում	 էր	

աշխարհի	 ժողովուրդների	 ապագան,	 երբ	 ճակատագրի	 նժարները	 դեռ	

տատանվում	էին	խավարի	ու	լույսի	միջև,	երբ	հարյուր	հազարավոր	հայեր	

նացիզմի	 դեմ	 պայքարում	 սեփական	 կյանքով	 էին	 վճարում	 մարդկային	

քաղաքակրթության	 գոյության	 իրավունքի	 համար,	 երբ	 Արաքսից	

անդին	 կրկին	 ատամներն	 էր	 կրճտացնում	 դարավոր	 ոսոխը,	 Բեռլինի	

գրավումից	 երեք	 տարի	 և	 Ստալինգրադի	 բախտորոշ	 ճակատամարտից	

ամիսներ	 առաջ՝	 1942	 թվականի	 ամռանը,	 երկու	 հայ	 եղբայրներ	

Արագած	 լեռան	 վրա	 հիմնադրում	 էին	 տիեզերական	 ճառագայթների՝	

աշխարհում	 ամենաառաջին	 բարձրլեռնային	 կայաններից	 մեկը՝	

առաջինը	Խորհրդային	Միությունում:	Լուսավոր	ապագայի	և	մարդկային	

ստեղծագործ	 հարատևության	 հանդեպ	 մեծ	 հավատը	 պատերազմի	

թոհուբոհի	 մեջ	 ծնեց	 գիտական	 մի	 կենտրոն,	 ուր	 մարդկության	 համար	

կարևորագույն		հայտնագործություններ	արվեցին,	և	որը	Հայաստանում	
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գիտական	մտքի	ծաղկման	գարունը	դարձավ:	Այստեղ՝	Արագածի	գոգին,	

բնությունը	մարդու	առջև	բազմաթիվ	գաղտնիքներ	բացեց	տիեզերական	

ճառագայթների	էության	մասին:	Եվ	պատերազմի	ավարտից	անմիջապես	

հետո,	 քայքայված	 տնտեսության	 ու	 համատարած	 աղքատության	

պայմաններում,	 կիսասոված	 ու	 արնաքամ	 Հայաստանում,	 մեծանուն	

հայորդու	ջանքերով	Արագածի	փեշին	աստղադիտարանի	հիմնումն	այլևս	

ոչ	մեկին	տարօրինակ	չթվաց:

Մեծ	 գիտության	 շռնդալից	 մուտքը	 Հայաստան	 սկսվեց	 այստեղ՝	

Արագածոտնում,	ուր	հայն	ամենամոտն	է	արևին	ու	Արարչին:	Արագածի	

լանջերին	 հայ	 մեծանուն	 գիտնականների	 ու	 մտավորականների	 ցանած	

ստեղծագործ	 մտքի	 սերմերը,	 գիտելիքի	 ու	 գիտության	 հանդեպ	 նրանց	

սերը,	 Հայաստանում	 գիտության	 մեծ	 ապագայի	 հանդեպ	 նրանց	

հավատը	 և	 գործընկերների	 ուժերի	 հանդեպ	 վստահությունը	 բազում	

պտուղներ	 են	 տվել	 ու	 դեռ	 պիտի	 տան:	 Արագածոտնում,	 Բյուրականի	

աստղադիտարանի	կամարների	տակ,	մարդու	հանճարը	հայտնագործեց	

աստղասփյուռները	և	առաջին	անգամ	ապացուցվեց,	որ	մեր	օրերում	ևս	

շարունակվում	 են	աստղեր	 ու	 գալակտիկաներ	 ծնվել:	 Արագածի	 լանջին	

հայը	հեղաշրջեց	աստղաֆիզիկայում	իշխող	պատկերացումները:

Տիեզերքի	 գաղտնիքներն	 անսպառ	 են,	 իսկ	 Արագածի	 լանջերը	

գրկաբաց	 սպասում	 են	 այդ	 գաղտնիքները	 բանալու	 կարողությամբ,	

կամքով	 ու	 հավատով	 զինված	 հայ	 հանճարներին:	 Նրանց,	 ում	

ճանապարհը	լուսավորում	է	մշտավառ	կանթեղը:	Նրանց,	ով	փնտրում	է	

լուսե	կանթեղը	և	հավատում	դրա	գոյությանն	ու	խորհրդին:



Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ 
Արագածոտնի մարզում առավել նկատելի ձեռքբերումները տնտեսության 
և ենթակառուցվածքների, կրթության, առողջապահության և մշակույթի, 
բնակարանային ապահովության և հասարակական անվտանգության 
բնագավառներում, որոնց արդյունքում բարելավվել է քաղաքացիների 
կենսամակարդակը: Գրքույկը ներկայացնում է նշված 
ժամանակահատվածում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
համար խիստ բացասական հետևանքներ թողած համաշխարհային 
ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ընթացքն ու 
արդյունքները: Ներկայացված են նաև Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության ջանքերն ու դրանց արդյունքները՝ ուղղված հանրային և 
մասնավոր հատվածների, հասարակական և բարեսիրական կառույցների, 
ինչպես նաև զարգացման միջազգային գործըկերների՝ ճգնաժամի 
պայմաններում սուղ միջոցների և մասնատված ուժերի համախմբանն ու 
արդյունավետ օգտագործմանը՝ ի շահ Արագածոտնի մարզի 
տնտեսության և բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը արագածոտնցին 
է, ում ստեղծագործ ուժն ու եռանդը, լավատեսությունը, դրական 
փոփոխությունների հանդեպ հավատն ու դրանց հասնելու 
վստահությունը հնարավոր են դարձրել այն բոլոր ձեռքբերումները, որոնք 
ներկայացված են գրքույկում:


