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Սյունիք

	Հա	յաս	տա	նի	հա	րա	վում,	ծաղ	կա	բույր	լեռ	նե	րի	հո	վիտ	նե	րում	փռվել	է	

հի	նա	վուրց	մի	եր	կիր,	ուր	մարդն	արծ	վի	ճախ	րան	քին	վե	րից	է	նա-

յում:	 	Լեռ	նա	հա	յաս	տանն	 ա	րա	րե	լիս	 բնութ	յունն	 ա	սես	 տքնել	 է	 իր	

ար	վես	տի	ողջ	զո	րութ	յամբ	ու	հմայ	քով.	արև	մուտ	քից՝	ար	ևելք,	հյու	սի	սից՝	

հա	րավ	ու	վե	րից՝	վար:

	Լեռ	նա	հա	յաս	տա	նում	 ա	րա	րի	չը	 ժայ	ռե	րը	 հյու	սել	 է	 երկն	քին	 ու	 ամ-

պե	րի	 ար	ցուն	քը	 խառ	նել	 ջրե	րին:	 Երկ	նա	հաս	 սլաց	քում	 խո	յա	նում	 են	

սյու	նաց	լեռ	նե	րը.	ան	մահ	նե	րի	ան	խախտ	գա	հեր	են	ա	սես		Կա	պուտ	ջու	ղի,	

	Խուս	տու	փի,	Իշ	խա	նա	սա	րի	ու	Ա	րա	մազ	դի	գա	գաթ	նե	րը,	ո	րոնց	հա	յաց	քից	

ա	կա	մա	ուղղ	վում	է	մահ	կա	նա	ցո	ւի	մեջքն	ու	կուրծ	քը	ծփում	հպար	տութ-

յամբ:		Գա	հա	վեժ	բար	ձունք	նե	րից	սլա	նում	են	վտակ	նե	րը		Սի	սա	կա	նում	ու	

միա	բան	հոր	դա	նում	Ո	րո	տա	նի,	Ող	ջիի,		Մեղ	րի	գե	տի	ու		Ծա	վի	կիր	ճե	րում:	

	Զան	գե	զու	րի	 ձո	րե	րում	ղո	ղան	ջում	 է	ժայ	ռե	րի	 լռութ	յունն	 ու	 մո	լոր	վում	 է	

ար	ևի	 շո	ղը	 Մթ	նա	ձո	րի	 թա	վուտ	նե	րում:	 	Ճեր	մակ	 հո	գո	ցով	 	Զան	գե	զու	րի	

հողն	 է	 համ	բու	րում	 	Փոքր	 	Կով	կա	սի	 լեռ	նե	րի	ա	մե	նա	խո	շոր	 ջրվե	ժը:	Այծ-
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յամն	ու	հո	վա	զը,	արջն	ու	վա	րա	զը,	տան	ձե	նին	ու	զան	գա	կա	ծա	ղի	կը	տան-

տեր	են	այս	տեղ:

	Տան	տեր	է	և		մարդն	ու	տան	տի	րոջ	վստա	հութ	յամբ	ու	հո	գա	ծութ	յամբ	

հա	զա	րամ	յակ	ներ	շա	րու	նակ	օգտ	վել,	շա	հել	ու	բազ	մա	պատ	կել	է	բնութ	յան	

պարգև	նե	րը:	 	Ծա	վի	կիր	ճում	ծա	ռա	պաշտ	հա	յը	 	Սոս	յաց	ան	տառ	է	տնկել՝	

բնա	կան	սո	սի	նե	րի	ա	մե	նա	հին	ու	ա	մե	նա	խո	շոր	ան	տա	ռը	ողջ	աշ	խար	հում:	

	Հաս	տա	բեստ	ու	սլա	ցիկ	բազ	մա	դար	յա	ծա	ռե	րը,	ո	րոնց	սա	ղարթ	նե	րի	տակ	

դա	դար	 են	ա	ռել	 հա	յոց	ար	քա	ներն	 ու	 սպա	րա	պետ	նե	րը,	 հա	յե	րեն	 սո	սա-

փում	են	ու	վե	րա	պատ	մում	հի	նա	վուրց	աս	քե	րը:	Ա	վան	դութ	յունն	ա	սում	է,	

որ	հա	յոց	սո	սի	նե	րը	 չեն	դա	լա	րում	օ	տար	հո	ղում	ու	աս	պա	տա	կո	ղի	հրից	

մոխ	րա	ցած`	վե	րընձ	յուղ	վում	են	կրկին	ու	կրկին:

	Տան	տեր	 է	 հա	յը	 Ս	յու	նի	քում	 վաղն	ջա	կան	 օ	րե	րից:	 Ութ	սուն	 դար	

ա	ռաջ,	դեռ	պղնձա	քա	րի	դա	րում,	մարդն	այս	տեղ	ապ	րում	էր	շուրջ	եր	կու	

հա	զար	մետր	բարձ	րութ	յան	վրա.	նման	բարձ	րուն	քում	երկ	րա	գործ	մար-

դու	հետք	կամ	բնա	կա	տե	ղի	չի	հայտ	նա	բեր	վել	աշ	խար	հում	ոչ	մի	այլ	տեղ:

Ս	յու	նի	քի	 լեռ	նաշ	խար	հից	թևա	վոր	ված	մարդն	այս	տեղ	ա	ռա	ջին	ան-

գամ	 հա	յացքն	 ուղ	ղել	 է	 աստ	ղե	րին	 ու	 հմայ	վել	 աստ	ղե	րի	 հա	վեր	ժա	կան	

պա	րով:	Ութ	սուն	դար	 շա	րու	նակ	հա	րա	վից	հյու	սիս	ձգվում	են	կարմ	րա-

վուն	հսկա	նե	րի	շար	քերն	ու	դրանց	շրջա	գիծն	ան	դավ	վկան	է	հա	յոց	հան-

ճա	րի:	Աշ	խար	հում	մե	գա	լիթ	յան	հնա	գույն	կո	թող	նե	րից	մե	կը,	թերևս,	հնա-

գույն	աստ	ղա	դի	տա	րա	նը՝	 	Զո	րաց	 	Քա	րե	րը,	 	Սի	սա	կա	նում	կանգ	նեց	վել	են	

Ս	թոուն	հեն	ջի	 հա	մա	լի	րից	 ե	րե	սուն	 դար	ա	ռաջ,	և	 	մա	յա	նե	րից	 քա	ռա	սուն	

դար	ա	ռաջ	մեկ	նել	են	Օ	րիո	նի՝	 	Հայ	կի	գո	տու	եզ	րին	ծա	վալ	ված	մի	գա	մա-

ծութ	յան	խոր	հուր	դը:		Բա	զում	դա	րեր	են	ան	ցել,	ա	պա	ռաժ	նե	րի	ձե	ռա	կերտ	

աչ	քե	րը	դեռ	եր	կինք	են	նա	յում	սի	րա	հա	րի	պես,	փոր	ձե	լով	որ	սալ	աստ	ղե	րի	

հա	յաց	քը,	որ	դա	րե	րի	հե	ղե	ղում	վա	ղուց	փո	խել	են	ըն	թաց	քը:

	Սի	սա	կան	աշ	խար	հում	հա	յը	մեհ	յան	ներ	է	կանգ	նեց	րել	իր	աստ	ված-

նե	րին	ու	հա	զա	րամ	յակ	ներ	շա	րու	նակ	ա	ղո	թել	բեր	քի	ու	բա	րօ	րութ	յան	հա-

մար:		Հայն	ա	ռա	ջի	նը	Ս	յու	նի	քում	է	դար	ձել	քրիս	տո	նյա՝	հա	վա	տա	լով	փրկչի	

ա	ռաք	յա	լի	ա	վե	տի	սին:	 	Հա	յը	վանք	է	կա	ռու	ցել	 ու	ե	կե	ղե	ցի,	դպրա	նոց	ու	

գրա	տուն,	աղբ	յուր	ու	ձիթ	հան,	ա	վե	տա	րան	է	ծաղ	կել,	ու	ստեղ	ծել	ա	ռա	ջին	

մա	տե	նա	դա	րա	նը՝	ա	վե	լի	քան	տասը	հա	զար	ձե	ռագ	րով,	հաղ	թել	է	մտքի	ու	
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ո	գու	բա	զում	մրցութ	յուն	նե	րում:		Շուրջ	հա	զար	տա	րի	ա	ռաջ		Տաթ	ևի	վան-

քում	միա	ժա	մա	նակ	ու	սա	նել	ու	տքնել	է	հա	զար	միա	բան՝	ա	վե	լի	շատ	քան	

ժա	մա	նա	կի	 վա	նա	կան	 հա	մա	լիր	նե	րում:	 	Ճոճ	վող	 գա	վա	զան	 է	 կա	ռու	ցել,	

որ	տասը	դա	ր	կան	գուն	է	ու	ան	խա	թար՝	չխո	նարհ	վե	լով	ոչ	մի	երկ	րա	շար-

ժի	ու	ժի	ա	ռաջ:		Դա	րեր	ա	ռաջ	դա	սա	րան	է	տա	քաց	րել,	որ	ա	մառ	թե	ձմեռ	

կրթութ	յուն	առ	նի	ու	սում	նա	սեր	հայ	ե	րի	տա	սար	դը:

	Հո	յա	կերտ	են	ու	ա	ռինք	նող	հա	յոց	հա	վա	տի	տա	ճար	նե	րը	սյու	նաց	աշ-

խար	հում.		Տաթև	ու		Վա	հա	նա	վանք,	Ո	րոտ	նա	վանք	ու		Սի	սա	վան,		Մեծ	Տ	ղա	

ու	 	Փոքր	 Տ	ղա:	 	Զան	գե	զու	րի	 լեռ	նե	րում	 վե	հա	ցող	 վան	քե	րի	 ու	 ձո	րե	րում	

ծվա	րած	ե	կե	ղե	ցի	նե	րի	պատ	մութ	յու	նը	հա	տոր	ներ	է	լցրել:	Երբ	ջար	դա	րար	

նվա	ճո	ղը	կոր	ծա	նել	 է	ա	նա	պա	տը,	հա	յը	կա	ռու	ցել	 է	 մյուսն	ու	մշտա	պես	

նո	րո	գել	իր	վան	քե	րը,	ա	վեր	ված	ե	կե	ղե	ցու	փո	խա	րեն	կա	ռու	ցել	եր	կու	սը,	

այր	ված	ձե	ռագ	րի	փո	խա	րեն՝	ծաղ	կել	ե	րե	քը:	

Ս	յու	նաց	 աստ	ղա	ձույլ	 երկն	քի	 տակ	 հա	յի	 ի	մաս	տութ	յու	նը	 «Ա	դա	մա-

գիրք»	ու	«Դ	րախ	տա	գիրք»	է	ստեղ	ծել,	մեկ	նել	է	կո	րուս	յալ	դրախ	տի	խոր-

հուրդն	ու	եր	գել	դրախ	տից	ար	տաքս	ված	մար	դու	տա	ռա	պան	քը։	Ո	րո	տա-

նի	 շա	ռա	չին	 ունկն	դիր	 հա	յը	 միջ	նա	դա	րում	 հաս	տա	տել	 է,	 որ	 նյու	թա	կան	

աշ	խարհն	ինք	նու	րույն	ի	րա	կան	գո	յութ	յամբ	է	օժտ	ված։		Մա	զե	ղեն	հա	գուս-

տի	ու	պա	րե	գո	տի	խստութ	յամբ	ապ	րող	վար	դա	պե	տը	Ս	յու	նաց	հո	ղում	հա-

յոց	հա	վա	քա	կա	նութ	յան	ու	ժի	խոր	հուրդն	ըն	կա	լե	լով,	մինչև	կյան	քի	վեր	ջը	

հայ	ո	գու	ու	հա	վա	տի	միա	բա	նութ	յուն	է	քա	րո	զել՝	դա	րե	րի	մի	ջով	խո	սե	լով	

սե	րունդ	նե	րի	հետ:	Ալ	պիա	կան	բնաշ	խար	հի	զա	վա	կի	ար	ձա	կը	եր	գել	է	Մթ-

նա	ձո	րի	թա	վուտ	ներն	ու	զան	գե	զուր	ցու	նե	րաշ	խար	հը.	եր	գել	է	ցան	կա	ցած	

պոե	տի	տա	ղից	հնչուն	ու	հա	մո	զիչ:

Եվ	հա	յոց	քա	րափ	նե	րի	եր	գի	չը	ե	ղել	է	ու	հա	վետ	կմնա	հա	յոց	բնաշ-

խար	հի	բո	լոր	ժա	մա	նակ	նե	րի	մե	ծա	գույն	քնա	րեր	գուն.	սահ	յա	նա	կան	սերն	

ու	 նվիր	վա	ծութ	յու	նը	առ	 եր	կիր	 հայ	րե	նին	 դեռ	 դա	րեր	անց	 հա	յին	պի	տի	

պա	հեն	հայ	ու	դար	ձի	բե	րեն	տոհ	մի	կան	չով:

Ի	րա	վամբ,	Ս	յու	նի	քի	մե	ծա	գույն	հարս	տութ	յու	նը	մար	դիկ	են.	աստ	ղա-

փայլ	մե	ծութ	յուն	ներ՝	հա	յոց	հպար	տութ	յունն	ու	հույ	սը,	և	 	հա	սա	րակ	աշ-

խա	տա	վոր	ներ՝	շի	նա	կան,	ու	սու	ցիչ	ու	ռազ	միկ.	հա	յոց	զա՛ր	մը,	հա՛	յը,	մե՛նք,	

դու՛:
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	Մար	դը

Ս յու նի քի մար զում 2006-2010 թվա կան նե րին ծնված նե րի թվա քա նակն 

ա	վե	լա	ցել	է գրե թե 5 տո կո սով, ընդ ո րում, նա խորդ տա րի նե րի ըն թաց-

քում ծնունդ նե րի թվա քա նա կի նվազ ման մի տու մը վեր ջին տա րի նե րին 

փո խա րին վել է ա ճով:

2007 թվա կա նից սկսած՝ բնակ չութ յան մա հա ցութ յան մա կար դա կը Ս յու նի քի 

մար զում նվա	զել	է: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում հա զար բնակ չի հաշ վով 

մա հա ցած նե րի թիվն ա վե լի ցածր էր, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու նում և գ րե-

Ծն	ված	նե	րի	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)

Ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(միա	վոր)
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թե նույն քան, որ քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:

 Նա խոդ տաս նամ յա կում ա պա գա յի հան դեպ սյու նիք ցի նե րի վստա հութ յան 

ամ րապնդ մանն ու կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ մա նը զու գըն թաց զգա լիո րեն 

ա	վե	լա	ցել	է	ա մուս նութ յուն նե րի թի վը: 

Ս յու նի քի մար զում բա	րե	լավ	վել	 է	միգ րա ցիոն ընդ հա նուր պատ կե րը. 2007 

թվա կա նից սկսած՝ տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է Ս յու նիք ե կող նե րի թի վը: 2011 

թվա կա նին Ս յու նի քի մար զ ե կող նե րի թի վը շուրջ մեկ տաս նե րոր դով ա վե լի էր, 

քան 2006 թվա կա նին:

Տն	տե	սութ	յան	սյու	նե	րը

 Նա խորդ տաս նամ յա կում Ս յու նի քի մար զում ան	նա	խա	դեպ	 կեր	պով	

ա	վե	լա	ցել	 է	արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը. 2000-2002 

թվա կան նե րին ըն թա ցիկ գնե րով տա րե կան մի ջի նում ա վե լա նա լով 

շուրջ 23 տո կո սով՝ հա ջորդ ե րեք տա րի նե րին՝ 2003-2005 թվա կան նե րին, արդ-

Ս	յու	նի	քի	մարզ	ե	կող	նե	րի	քա	նա	կը	(մարդ)

297

289

284 286 288 290 292 294 296 298

2000

2010

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում գրանց վել է եր կու եր
րոր դով ա վե լի ա մուս նութ յուն, քան 2001 թվա կա նին:



8

յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի տա րե կան աճն ըն թա ցիկ գնե րով մի ջի-

նում կազ մել է ա	վե	լի	քան	60	տո	կոս:  Թե պետ 2006-2009 թվա կան նե րին, նախ՝ 

մի ջազ գա յին շու կա նե րում գու նա վոր մե տաղ նե րի գնե րի կտրուկ անկ ման, ա պա 

նաև̀ հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի պայ ման նե րում մար-

զի արդ յու նա բե րութ յու նը հայտն վել էր դժվա րին ի րա վի ճա կում, այ դու հան դերձ, 

ար դեն 2010 թվա կա նին,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան 

կող մից մար զի արդ յու նա բե րա կան խո շոր ձեռ նար կութ յուն նե րին տրա մադր ված 

շո շա փե լի ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ, Ս յու նի քի մար զում արդ յու նա բե րա կան ար-

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	Ս	յու	նի-
քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Ս	յու	նի	քի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար-
տադ	րան	քի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում,	2011թ.
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տադ րան քի ծա վա լը նա խորդ տար վա հա մե մատ ա	ճել	էր	շուրջ	60	տո	կո	սով, 

իսկ 2011 թվա կա նին՝ ա վե լա ցել ևս  մեկ հին գե րոր դով:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը կազ-

մել է մայ րա քա ղաք Եր ևա նում ար տադր ված արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան-

քի ծա վա լի 40	տո	կո	սից	ա	վե	լին, այն դեպ քում, երբ երկ րում արդ յու նա բե րա-

կան հզո րութ յուն նե րը գե րա զան ցա պես կենտ րո նա ցած են մայ րա քա ղա քում:

Ս յու նի քը հան րա պե տութ յան հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան բա-

ցար ձակ ա	ռա	ջա	տարն	է. 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում հան քա գոր-

ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ծա վա լի 90 տո կոսն ար տադր վել է Ս յու նի քում: 

 Միա ժա մա նակ, հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յու նը Ս յու նի քի մար զի 

արդ յու նա բե րութ յան սյունն է. 2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում արդ յու նա բե-

րա կան ար տադ րան քի շուրջ 85 տո կո սը բա ժին էր ընկ նում հանցա գոր ծա կան 

արդ յու նա բե րութ յա նը:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ-

2011 թվակա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ար
տադր ված արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա
լի գրե թե մեկ եր րորդն ար տադր վել է Ս յու նի քում: 

Հան	քա	գոր	ծա	կան	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա-
վա	լը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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յան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով գե	րա	զան	ցել	 է	 2001-ից 2010 

թվա կան նե րին՝ ա ռան ձին-ա ռան ձին,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հան քա-

գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վալ նե րը: 2011 թվա կա նին 

Ս յու նի քի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով ար տադր վել է 30 տո կո սով ա վե լի մեծ ծա-

վա լով հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րանք, քան  2001-2011 

թվա կան նե րին՝ 11 տա րում, հան րա պե տութ յան մյուս բո լոր մար զե րում միա սին: 

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան 

ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով ու	թա	պա	տիկ	գե	րա	զան	ցել	է 2001 

թվա կա նի ար տադ րան քի ծա վա լը:

Է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վա լով Ս յու նի-

քը հան րա պե տութ յան եր	րորդ	մարզն	է. 2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի մար զե-

րում է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար տադ րութ յան և  բաշխ ման հա մա խառն 

ծա վա լի մեկ վե ցե րոր դը բա ժին է ընկ նում Ս յու նի քի մար զին: 2011 թվա կա նին 

 Միայն 2011 թվա կա նին՝ մեկ տա րում, Ս յու նի քի մար զում ըն թա
ցիկ գնե րով ար տադր վել է նույն քան ծա վա լի հան քա գոր ծա կան արդ
յու նա բե րութ յան ար տադ րանք, որ քան ողջ հան րա պե տութ յու
նում 20012004 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում միա սին: 

	Հան	քա	գոր	ծա	կան	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ-
րան	քի	ծա	վա	լը	ՀՀ		մար	զե	րում,	2011թ.
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Ս յու նի քի 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 ե րե քու կես ան գամ գե րա զան ցել է 2004 թվա կա նի 

ծա վա լը: 

2002 թվա կա նից Ս յու նի քի մար զում տա	րեց-տա	րի	ա	վե	լա	ցել	է	մշա կող արդ-

յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լը. 2002-2007 թվա կան նե րին Ս յու նի քում 

մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լի տա րե կան ա ճը մի	ջի	նում	

կազ	մել	 է	 շուրջ	 15	տո	կոս:  Ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով 

Ս յու նի քում 2008-2009 թվա կան նե րին մշա կող արդ յու նա բե րութ յունն ան կում էր 

ապ րել, սա կայն 2010-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա-

ռա վա րութ յան ջան քե րի արդ յուն քում մար զի մշա կող արդ յու նա բե րութ յու նը վե-

րա կանգ նել է ա ճի նա խաճգ նա ժա մա յին տեմ պե րը, իսկ ար տադ րան քի ծա վա լը 

տա րե կան ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	20	տո	կո	սով: 

Ս յու նի քը մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ա ռա-

ջա տարն է հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում:  Մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ-

Արդ յուն քում, 2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում մշա
կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վալն ըն
թա ցիկ գնե րով 2001 թվա կա նի ե ռա պա տիկն էր:

Մ	շա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	Ս	յու-
նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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րա տե սակ նե րի ար տադ րան քի ծա վա լով Ս յու նի քը  Հա յաս տա նում զի ջում է 

միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին:

Ս յու նի քի մար զը պատ րաս տի մե տա ղե ար տադ րա տե սակ նե րի  ար տադ րութ-

յան ծա վա լով հան րա պե տութ յու նում զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին 

և  Կո տայ քի մար զին. 2010 թվա կա նին Ս յու նի քում թո ղարկ վել է այս ար տադ-

րա տե սա կի ա	վելի	մեծ	ծա	վա	լով	ար	տադ	րանք, քան հան րա պե տութ յան ութ 

մար զե րում միա սին:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քում է ար տադր վել հան րա
պե տութ յան մար զե րում ար տադր ված մա նա ծա գոր
ծա կան ար տադ րան քի ե րեք քա ռոր դից ա վե լին:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում պատ րաս
տի մե տա ղե ար տադ րա տե սակ նե րի  ար տադ րութ յան (բա
ցի մե քե նա նե րից և  սար քա վո րան քից) հա մա խառն ծա
վա լի շուրջ 40 տո կոսն ար տադր վել է Ս յու նի քում:

	Մա	նա	ծա	գոր	ծա	կան	ար	տադ	րա	տե	սակ	նե	րի	(ար	տա-
քին	շրջան)	և		պատ	րաս	տի	մե	տա	ղե	ար	տադ	րա	տե	սակ	նե-
րի	ար	տադ	րութ	յան	(բա	ցի	մե	քե	նա	նե	րից	և		սար	քա	վո	րան-
քից,	ներ	քին	շրջան)	ծա	վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.

39%

61%

79%

21%

ՍՅՈՒՆԻՔ

ԱՅԼ ՄԱՐԶԵՐ
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Ս յու նի քը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում եր րորդն է է լեկտ րա կան սար-

քա վո րում նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով՝  Լո ռու և  Կո տայ քի մար զե րից հե տո:

2010 թվա կա նին «	Լեռ-Էքս» ըն կե րութ յու նը  Կա պան քա ղա քից 50 կի լո մետր 

հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող  Հան քա սա րի պղինձ-մո լիբ դե նա յին հան քա վայ րի 

կենտ րո նա կան տե ղա մա սում կա ռու ցել է ստո րգետնյա հանք և գոր ծար կել է 

տա րե կան 150	հա	զար	տոն	նա հան քա քա րի վե րամ շակ ման ար տադ րո ղա կա-

նութ յամբ ֆլո տա ցիոն ֆաբ րի կան̀  հա մա պա տաս խան թա փո նամ բա րով: Ըն կե-

րութ յու նը թո ղար կում է 51 տո կոս պա րու նա կութ յամբ մո լիբ դե նի և 25-28 տոկոս 

պա րու նա կութ յամբ պղնձի խտան յու թեր:  Ձեռ նար կութ յու նը տա րե կան թո ղար-

կում է շուրջ 500	տոն	նա	մո	լիբ	դե	նի	և	2,000	տոն	նա	պղնձի խտան յութ:

2011 թվա կա նին Ա	գա	րա	կի	պղնձա	մո	լիբ	դե	նա	յին	կոմ	բի	նա	տում	ար դիա-

կա նաց վել է ար տադ րութ յու նը, բարձ րաց վել է աշ խա տա կից նե րի ո րա կա վո րու-

մը, փո փոխ վել ձեռ նար կութ յան կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, ա վարտ վել է 

հան քա վայ րի տեխ նի կա կան վե րա զի նու մը:  Կա ռուց վել է հարս տա ցու ցիչ ֆաբ-

րի կա յի նոր	մաս	նա	շենք̀   հա գե ցած նո րա գույն ֆլո տա ցիոն մե քե նա նե րով:  Նոր 

տեխ նո լո գիա նե րի շնոր հիվ ար տադ րութ յան ծա վա լը 2012 թվա կա նին կա	վե	լա-

նա մեկ վե ցե րոր դով:

Հայաստանի	Հանրապետության	նախագահ	
Սերժ	Սարգսյանը	և	Սյունիքի	մարզպետ	Սուրիկ	

Խաչատրյանը	«Լեռ-Էքս»	ընկերությունում
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 Սի սիա նի «	Վի	Էյջ	Ս	թոուն» քա րե րի մշակ ման գոր ծա րանը արդ յու նա հա նում 

և մ շա կում է բնա կան քա րե ր:  Գոր ծա րա նը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից սար քա-

վո րում նե րով, տեխ նո լո գիա կան սխե ման հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կազ մա-

կեր պել ան թա փոն ար տադ րութ յուն: 2009 թվա կա նին ըն կե րութ յու նը  հիմ նել է 

քա րե րի ձևա վոր մշակ ման ար տադ րա մաս:

 Հան քարդ յու նա բե րա կան ո լոր տի զար գա ցու մը խթա նե լու նպա տա կով 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը վար կեր է տրա մադ րել 

	«Զան	գե	զուր	 մայ	նինգ», «Ար	մե	նիա	 մո	լիբ	դեն	 Փ	րո	դաքշն» և «Ա	գա	րա	կի	

պղնձա	մո	լիբ	դե	նա	յին	կոմ	բի	նատ» ըն կե րութ յուն նե րին՝ 44	մի	լիոն	ԱՄՆ	դո-

լար ընդ հա նուր ծա վա լով, ին չի շնոր հիվ Ս յու նի քի մար զի հա մար կեն սա կան 

նշա նա կութ յուն ու նե ցող ձեռ նար կութ յուն նե րը կա րո ղա ցել են հաղ թա հա րել հա-

մաշ խար հա յին ֆի նան սա-տնտե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևանք նե րը:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում փոքր	և		մի	ջին	ձեռ	նար	կութ-

յուն	նե	րին ա ջակ ցութ յան նպա տա կով տար բեր ֆի նան սա կան հաս տա տութ-

յուն նե րի կող մից տրամադր վել են շուրջ 20	մի	լիարդ	դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով 

վար կեր, ընդ ո րում, 2011 թվա կա նին՝ 2010 թվա կա նի հա մե մատ տրա մադր ված 

վար կե րի ընդ հա նուր ծա վալն ա ճել է շուրջ մեկ հին գե րոր դով:

2011 թվականներին Սյունիքի մարզում իրականացված ներդրումային 

Սիսիանի	«Վի	Էյջ	Սթոուն»	քարերի
մշակման	գործարանի	արտադրամասը



35	տար	վա	«ջեյ	րա	նը»	դեռ	չի	դա	վա	ճա	նել

Էքս կա վա տո րա վար  Ռազ միկ  Մով սիս յա նը տասն յոթ տա րե կա-
նից  Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բինա տում է աշ խա տում: 
« Քա ջա րա նում չկա ըն տա նիք, ո րի ան դա մա նե րից գո նե եր կու սը այս տեղ 
չաշ խա տեն»,— ա սում է  վաթ սու նամ յա  Ռազ մի կը:  Կինն ու տղան էլ են աշ-
խա տում կոմ բի նա տում: Տ ղան̀   Տիգ րա նը իր հեր թա փո խի պետն է: « Դե, 
գոր ծի տե ղը ենթա րկ վում եմ բնակա նա բար, կար գա պա հութ յու նը չեմ խախ-
տում, տա նը մեկ-մեկ հայ րա կան խրատ ներ եմ տա լիս»,— ա սում է  Ռազ միկ 
 Մով սիս յա նը̀ չկտրվե լով գոր ծից:  Տա րե կան մի ջին աշ խա տա վար ձը 703 հա-

զար դրամ է. գոր ծա վար ձա յին է, աշ խա տում ես̀  ստա նում ես:  Կոմ բի նա տի բաց հան քի ա մե նա բարձր կե տում է 
աշ խա տում` 2250 մ  բարձ րութ յան վրա: Ա զատ ժա մե րին  Մարք սի « Կա պի տալն» է կար դում, տնտե սութ յունն է 
փոր ձում հաս կա նալ: «Ճգ նա ժա մ կոմ բի նա տը չտե սավ, դե երկ րի նա խա գահն էլ ա ջակ ցեց, կոմ բի նա տի ղե կա վա-
րութ յունն էլ իր հե րթին էր քա ջա լե րում, թե՝ լավ կլի նի, ու ա պա գան մերն է»,— ա սում է զրու ցա կիցս:  Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան տասն յո թե րորդ տա րե դար ձի առ թիվ` ար ժա նա ցել է «Ա նա նիա  Շի րա կա ցի» մե դա լի: 2006 թվա կա-
նին էլ ըն կե րութ յան խորհր դի ո րոշ մամբ պարգ ևատր վել է 5 մի լիոն դրա մով, և Եր ևա նում տուն է գնել: «Ու սա նող 
ե րե խա ու նեմ, մտա ծե ցի ճիշտն է դա»,— ան կեղ ծա նում է իր հո ղին նվիր ված մար դը: Ն շենք, որ կոմ բի նա տի խորհր դի 
ո րոշ մամբ, ա մեն տա րե վեր ջին, ձեռ նար կութ յան ե կա մուտ նե րի հինգ տո կո սի չա փով պարգ ևատր վում են լա վա գույն 
աշ խա տող նե րը: 

«Աշ խա տող մար դը միշտ մի գործ կգտնի»,— ա սում է  Ռազ միկ  Մով սիս յանն ու խնդրում չխան գա րել ի րեն: «Երբ 
զրու ցե լով եմ աշ խա տում, քիչ եմ փո րում ու  աշ խա տա վարձս քիչ կլի նի այս ա միս»,— ժպտա լով ա սում է էքս կա վա-
տո րա վա րը: « Ջեյ րանս ե րե սուն հինգ տար վա իմ ըն կերն ա, դարդ ու ցավս էս հան քում ի րան եմ վստա հում»,— հրաժ-
շատ տա լուց ա ռաջ ա սում է  Ռազ միկ  Մով սիս յա նը̀ նկա տի ու նե նա լով էքս կա վա տո րը: 
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ծրագրե րի ընդհանուր ծավալը 2004 թվականի համեմատ տասնապատիկ	

ավել	է:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում կազ մա կերպ վել է «Ս	յու	նիք	

ՊՌՈԴ-ԷՔՍՊՈ» ցու ցա հան դես-վա ճառք, հիմ նա կա նում տե ղա կան հումք վե-

րամ շա կող և սնն դի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող մար զի գոր ծա րար նե րի մաս-

նակ ցութ յամբ:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում հան քարդ յու նա բե րութ յան, հիդ-

րոէ ներ գե տիկ, տե ղա կան հում քի վե րամ շակ ման, սննդի և  թեթև արդ յու նա բե-

րութ յան բնա գա վառ նե րում ստեղծ վել է 27	նոր	ձեռ	նար	կութ	յուն և գ րանց վել 

ա վե լի քան 20	ան	հատ	ձեռ	նար	կա	տեր̀  շուրջ 800	նոր	աշ	խա	տա	տե	ղով, գոր-

ծող ձեռ նար կութ յուն նե րում ստեղծ վել է ա վե լի քան 300	նոր	աշ	խա	տա	տեղ:

Ս յու նի քի մար զում 2010 թվա կա նին ա նաս նա բու ծութ յան ար տադ րան-

քը 2000 թվա կա նի հա մե մատ ըն թա ցիկ գնե րով ա	վե	լա	ցել	է մե կու կես 

ան գամ:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի 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	մեկ հին գե րոր դով:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում կո վե րի գլխա քա նա կը 2001 թվա կա նի 

հա մե մատ ա վե լա ցել է տա սը տո կո սով:

Գ	յու	ղատն	տե	սա	կան	հա	մա	խառն	ար	տադ	րան	քը	Ս	յու-
նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2006-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քում ոչ խար նե րի և  այ ծե րի գլխա քա նակն 

ա վե լա ցել է մեկ քա ռոր դով:

2002-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում կա թի ար տադ րութ յան ծա վալն 

ա վե լա ցել է մեկ եր րոր դով:

Ա	նաս	նա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ս	յու	նի	քի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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20012011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում խո
զե րի գլխա քա նա կը կրկնա պատկ վել է:

	Խո	զե	րի	գլխա	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	գլուխ)
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2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ար տադր վել է կրկնա	կի	ա	վե	լի	հավ կիթ, 

քան 2002 թվա կա նին:

2003-2010 թվա կան նե րին Ս յու նի քում բրդի հա մա խառն ար տադ րութ յունն 

ա վե լա ցել է 30 տո կո սով:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վել 

են ա վե լի քան 18 հա զար գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն, գյու ղատն տե սա կան 

մթերք նե րի վե րամ շակ մամբ և  ար տադ րութ յամբ՝ շուրջ 60 գյու ղատն տե սա կան 

կազ մա կեր պութ յուն ներ: 

Ս յու նիք հա մայն քում գոր ծող «Սյունիք-մսամթերք» ձեռնարկությունը 2007-

2011 թվա կան նե րին գոր ծար կել է կե րե րի սե փա կան ար տադ րութ յուն, կա թի վե-

րամ շակ ման ժա մա նա կա կից ձեռ նար կութ յուն, զար գաց նում է մեղ վա բու ծութ-

յու նը, ստեղ ծել է մսի վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում գոր ծել է տոհ մա յին ե րեք տնտե-

սութ յուն, ո րոնք կա տա րել են ա վե լի քան 7	հազար	գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր 

ա նա սու նի ար հես տա կան սերմ նա վո րում, ընդ ո րում, սերմ նա վոր ման աշ խա-

տանք նե րի ծա վա լը մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա նում է:

2008-2009 թվա կան նե րին Եղ	վարդ հա մայն քում կա ռուց վել է ալ րա ղաց:

	Հավ	կի	թի	ար	տադ	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	հատ)
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2012 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի ի նը՝ Խն	ձո	րեսկ,	 	Վե	րի	շեն,	 Ակ	ներ,	

	Գո	րայք,	Խ	նա	ծախ,		Խոզ	նա	վար,		Վա	ղա	տուր,		Տաթև,	Ծ	ղուկ	համայնքներում	

կգոր ծեն հա մայն քա յին կոո պե րա տիվ ներ: Խն	ձո	րեսկ,	 	Վե	րի	շեն,	 Խ	նա	ծախ,	

	Խոզ	նա	վար,	 	Վա	ղա	տուր հա մայնք նե րը, մաս նա վո րա պես, նա խա տե սել են 

հա մա տեղ ի րա կա նաց նել ի րենց վար չա կան տա րածք նե րում գտնվող շուրջ 4	

հազար	հա հե ռագ նա և  շուրջ 5	հազար	հա գյու ղա մերձ ա րոտ նե րի ջրար բիա-

ցու մը:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զից ար տա հան վել է 3,100	տոն	նա	կար տո-

ֆիլ, շուրջ հազար	տոննա	բանջարանաբոստանային կուլտուրաներ, շուրջ 900	

տոն	նա աշ նա նա ցան ցո րե նի սեր մա ցու, 200	տոն	նա ձա վա րե ղեն:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի գյու ղա ցիա կան և  ֆեր մե րա յին տնտե սութ-

յուն նե րին մա տա կա րար վել է շուրջ	4.5	մի	լիոն	խո	րա	նարդ	մետր ջուր:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը Ս յու նի-

քի մար զին հատ կաց րել է ա վե լի քան	320	տոն	նա	ո	րակ	յալ	է	լի	տար	աշ	նա-

նա	ցան	 ցո	րե	նի	 սեր	մա	ցու, ո րի շնոր հիվ մար զում կա տար վել է 1,060	 հեկ-

տար	աշ նա նա ցան ցո րե նի ցանք: Ս յու նի քի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 

տրա մադր վել է 350	 տոն	նա ա զո տա կան պա րար տան յութ, ա վե լի քան 3.7	

տոն	նա	ցին կի ֆոս ֆիդ և  այլ տե սա կի թու նան յու թեր:

«Սյունիք-մսամթերք»	ձեռնարկությունում



Հանրապետությունում այժմ արդեն «Սյունիք-կաթը» ու «Սյունիք-մսամթերքը» 
համբավ ունեն: Ձեռնարկության աշխատողներն ասում են՝ հայկական «բրենդ» է 
դարձել: Ընկերությունները վերջերս միացան և հիմա մեկ ապրանքանիշ է՝ «Սյունիք-
կաթ»:  «Մի խոսքով, երկու հաճույք համատեղել ենք»,— ասում է ընկերության 
հերթապահ անասնաբույժ Ռիմա Հարությունյանը: Հերթապահում է, որովհետև 
«անասունն էլ խնամքի կարիք ունի, վատանում է, տաքությունն է բարձրանում, 
պիտի օգնես»,— ասում է անասնաբույժը: Սարքավորումները ժամանակակից են, 
ձեռքի աշխատանքը հասցվել է նվազագույնի: Բայց անասնաբույժը կատակով 

նշում է, որ հնարավոր չէ ջերմությունը չափել գերժամանակակից մեթոդով. դիմում են ավանդական պապենական 
ջերմաչափին: Ռիմա Հարությունյանը ցանկանում է, անասնաբույժի մասնագիտությունը երիտասարդացած տեսնել: 
«Կան ձեռնարկություններ, ամսական աշխատավարձը հերիքում է ամեն ինչին, եկեք, մի խուսափեք, մեզ ջահելներ 
են պետք»,— դիմում է նա երիտասարդներին:

Ձեռնարկության պահեստապետ քսանյոթամյա Արա Հարությունյանն ամեն 
օր եռանդով է աշխատանքի գալիս: «Աշխատանքից գալիս եմ տուն, տեսնում 
երեք տարեկան աղջկաս, զբոսնում հետը, և աշխարհն արդեն իմն է»,— ասում է 
Արան: Ամսական միջին աշխատավարձը 120 հազար դրամ է: Ծնողների հետ է 
ապրում, բայց շուտով իր բնակարանն է ունենալու. հերթագրվել է «Բնակարաններ 
երիտասարդ ընտանիքներին» ծրագրում: «Հիպոթեքով ուզում եմ տուն առնել, 
կհասցնեմ, աշխատավարձը, ասում են, բարձրացվելու է, դե, կունենամ իմ օջախը»,— 
ոգևորությամբ ասում է Արան:
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2011 թվա կա նին «	Սո	սու		պու	րակ» պե տա կան ար գե լա վայ րի հինգ հեկ տա րի 

վրա կա տար վե լ է 3,670	տնկի	նե	րի	ան	տա	ռալ	րա	ցում: Տն կա րա նում ա զատ-

ված մա կե րե սը լրաց վել է 3,300 սո սու տնկան յու թով: Տնկ վել է նաև եր կու-ե րեք 

տա րե կան 1,600 ար ևել յան սո սի և 140 ըն կու զե նի:

2009 թվա կա նին,  Զան գե զու րի լեռ նաշղ թա յի  Մեղ րիի լեռ նա բա զու կի հա րա-

վա յին լան ջե րի, ինչ պես նաև  Մեղ	րի,	 Շ	վա	նի	ձոր և Ն	յու	վա	դի գե տե րի ջրա-

հա վաք ա վա զան նե րի տա րածք նե րում բնա կան է կո հա մա կար գե րի, դրանց 

կեն սա բա նա կան և  լանդ շաֆ տա յին բազ մա զա նութ յան, բնա կան պա շար նե րի, 

բնութ յան ե զա կի հու շար ձան նե րի, էն դե միկ և  հազ վագ յուտ կեն դա նի նե րի միջ-

սահ մա նա յին բնակ մի ջա վայ րե րի պահ պա նութ յու նը, բնա կա նոն զար գա ցու մը, 

վե րար տադ րութ յունն ու կա յուն օգ տա գոր ծումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, Ս յու-

նի քի մար զում ստեղ ծվել է ա վե լի քան 34	հազար	հեկ	տար ընդ հա նուր մա կե-

րե սով «Ար	ևիկ»	ազ գա յին պար կը: Ս յու նի քի մար զի  Բար գու շա տի լեռ նաշղ թա յի 

հա րա վա յին և  Զան գե զու րի լեռ նաշղ թա յի ար ևել յան լան ջե րի մեր ձալպ յան մար-

գա գետ նա յին և  մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին բնա կան է կո հա մա կար գե րի 

լանդ շաֆ տա յին ու կեն սա բա նա կան բազ մա զա նութ յան, բնութ յան ե զա կի հու-

շար ձան նե րի, բնա կան պա շար նե րի բնա կա նոն զար գա ցու մը, պահ պա նութ յու-

նը, պաշտ պա նութ յու նը, վե րա կանգ նու մը, վե րար տադ րութ յու նը, ինչ պես նաև 

բնա կան և  ռեկ րեա ցիոն ռե սուրս նե րի կա յուն օգ տա գոր ծու մը ա պա հո վե լու 

նպա տա կով ստեղծ վել է «	Զան	գե	զուր» պե տա կան ար գե լա վայ րը̀  ընդգր կե լով 

 Զան գե զու րի լեռ նաշղ թա յի Ող ջի գե տի ա վա զա նի վե րին հատ վա ծը և դ րա ձա-

խափն յա՝  Գե ղի վտա կի մեր ձափն յա`  Բար գու շատ լեռ նաշղ թա յի ձո րակ նե րի տա-

րածք նե րը:

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի շուրջ 30	հա	մայնք	նե	րում հիմ նա-

նո րոգ վել են ո ռոգ ման հա մա կար գեր, կա ռուց վել եր րորդ կար գի ջրանցք ներ, նո-

րոգ վել պոմ պա կա յան ներ. նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տար վել են ա վե լի 

քան 850	մի	լիոն	դրամ	ընդ հա նուր ծա վա լով աշ խա տանք ներ:

 Միայն 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում մաքր վել և  վե րա կանգն վել է	410	

կի	լո	մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ ո ռոգ ման ջրա գիծ և  ներ քին ցանց:
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Հան րա պե տութ յան մար զե րում 2010 թվա կա նին ա	մե	նա	մեծ	 ծա	վա-

լով	շի	նա	րա	րութ	յունն	ի րա կա նաց վել է Ս յու նի քի մար զում՝ շուրջ 42.6	

մի	լիարդ	 դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով. 2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի 

մար զե րում շի նա րա րութ յան հա մա խառն ծա վա լի գրե թե մեկ հին գե րորդն ի րա-

կա նաց վել է Ս յու նի քի մար զում: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ըն թա ցիկ 

գնե րով ի րա կա նաց վել է տասն	չորս	ան	գամ	ա	վե	լի մեծ ծա վա լի շի նա րա րութ-

յուն, քան 2000 թվա կա նին, վեց	ան	գամ	ա	վե	լի, քան 2003 թվա կա նին և կրկ-

նա	կի	ա	վե	լի, քան 2005 թվա կա նին: 

 Միայն 2009-2010 թվա կան նե րին՝ եր կու տա րում, Ս յու նի քում ի րա կա նաց վել է 

ըն թա ցիկ գնե րով ա	վե	լի	մեծ	ծա	վա	լի շի նա րա րութ յուն, քան 1998-2005 թվա-

կան նե րին՝ ութ տա րում:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ի րա կա նաց վել է ըն թա
ցիկ գնե րով ա վե լի մեծ ծա վա լով շի նա րա րութ յուն, քան 2000 
թվա կա նին հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում միա սին:

	Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ս	յու	նի	քի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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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 ա մե նա մեծ ծա վա լը Ս յու նի քում էր:
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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 շուրջ մեկ եր րոր դը գոր ծարկ վել է Ս յու նի քում:

 Միայն 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում գոր ծարկ վել են ըն թա ցիկ գնե րով 

ա վե լի մեծ	 ծա	վա	լով հիմ նա կան մի ջոց ներ, քան նա խորդ ե րեք տա րի նե րին: 

2010 թվա կա նին՝ մեկ տա րում, Ս յու նի քի մար զում գոր ծարկ ված հիմ նա կան մի-

ջոց նե րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով տա սը տո կո սով գե	րա	զան	ցել	է 1998-2006 

թվա կան նե րին՝ ի նը տա րում, գոր ծարկ ված հիմ նա կան մի ջոց նե րի ծա վա լը միա-

սին:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քում գոր ծարկ վել են ըն թա ցիկ գնե րով ա վե լի մեծ ծա-

Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե-
րում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Ս	յու	նի	քի	մար	զի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	գոր	ծարկ-
ված	հիմ	նա	կան	մի	ջոց	նե	րի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում,	2010թ.
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վա լով հիմ նա կան մի ջոց ներ, քան 2005 թվա կա նին հան րա պե տութ յան բո լոր 

մար զե րում  միա սին:

2010 թվա կա նին շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վա լով Ս յու նի քը հան-

րա պե տութ յու նում եր րորդն էր՝ մայ րա քա ղաք Եր ևա նից և  Կո տայ քից հե տո: 

2010 թվա կա նին Ս յու նի քում ի րա կանաց վել են ըն թա ցիկ գնե րով ե	րեք	քա	ռոր-

դով	ա	վե	լի	ծա	վա	լով	շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք ներ, քան նա խաճգ նա ժա-

մա յին 2007 թվա կա նին: 

	Հիմ	նա	կան	մի	ջոց	նե	րի	գոր	ծարկ	ման	ծա	վալ	նե	րը	Ս	յու-
նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010 թվա կա նին՝ մեկ տա րում, Ս յու նի քում ի րա կա նաց
ված շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վալն ըն թա
ցիկ գնե րով գե րա զան ցել է 19982004 թվա կան նե րին՝ 
յոթ տա րում կա տար ված աշ խա տանք նե րի ծա վա լը:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քում ի րա կա նաց ված շին
մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վա լը 2009 թվա
կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:
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Ս յու նի քի մար զում 2011 թվա կա նին ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ-

յու նը կրկնա	կի	ա	վել	էր, քան 2004 թվա կա նին և 	մեկ	եր	րոր	դով	ա	վե-

լի, քան 2009 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում խանութների շրջա նա ռութ յու նը հա սել է 

շուրջ հինգ	մի	լիարդ	ան	նա	խա	դեպ	ծա	վա	լի: 

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում մի ջին հաշ վով բնակ չութ յան մեկ շնչին 

ընկ նող առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը ե	ռա	պա	տիկ	ա	վե	լի	էր, քան 1999 թվա կա-

	Շին	մոն	տա	ժա	յին	աշ	խա	տանք	նե	րի	ծա	վա	լը	Ս	յու	նի-
քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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2011 թվա կա նին Ս յու նի քում խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յու
նը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է ե րե քու կես ան
գամ, 2006 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լի քան կրկնա պատկ վել է, 
իսկ 2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լա ցել է մեկ եր րոր դով:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ծա ռա յութ յուն
նե րի ծա վա լը 2005 թվա կա նի ե ռա պա տիկն էր, նա
խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի կրկնա պա տի կը, իսկ 
2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վել էր 30 տո կո սով:
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նին, 2004 թվա կա նի շրջա նա ռութ յան կրկնա	պա	տի	կն էր և  մեկ հին գե րոր դով 

ա վե լի էր, քան 2008 թվա կա նին:

2005-2010 թվա կան նե րին կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը Ս յու նի քի 

մար զում ա	վե	լա	ցել	է	կրկնա	կի:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ս յու նի քի մար-

	Ման	րա	ծախ	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	դրամ)

	Մի	ջին	հաշ	վով	բնակ	չութ	յան	մեկ	շնչին	ընկ	նող	առևտ-
րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	դրամ)
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2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում տրանս պոր տի ծա ռա յութ
յուն նե րի ծա վա լը 2004 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:
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զում կրկնա պատկ վել է նաև տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա յութ յուն նե րի ծա-

վա լը:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ար տա հան ման ծա վա լի 

շուրջ 44	տո	կո	սը	բա ժին է ընկ նել Ս յու նի քին: Ար տա հան ման ծա վա լով Ս յու նի քի 

մար զը  Հա յաս տա նում զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին:

	Ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա	լը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	դրամ)

Ս	յու	նի	քի	մար	զից	ար	տա	հան	ման	ծա	վա	լը	(մլն.	ԱՄՆ	դո	լար)
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20012011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զից ար
տա հան ման ծա վա լը տաս նա պատկ վել է: 
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2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ար տա հան ման ծա վա լը 2004 թվա կա նի 

քա ռա պա տիկն էր և 2009 թվա կա նի ա	վե	լի	քան	կրկնա	պա	տի	կը: 2011 թվա-

կա նին, նա խորդ տար վա հա մե մատ, Ս յու նի քում ար տա հան ման ծա վալն ա վե լա-

ցել է մեկ վե ցե րոր դով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի ար տա հան ման ծա վա լը գե	րա	զան	ցել	 է	

աշ խար հում մե ծութ յամբ տասն յո թե րորդ տնտե սութ յունն ու նե ցող հար ևան 

 Թուր	քիա	յի	52	նա	հանգ	նե	րի, այդ թվում՝ մինչև 1921 թվա կա նը  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան կազ մում գտնվող Ար	ևել	յան	 	Հա	յաս	տա	նի, ինչ պես նաև 

Արևմտ յան  Հա յաս տա նի պատ մա կան տա րածք ներն ընդգր կող՝  Կարս,		Եր	զին-

ջան	 (Երզն	կա),	 	Բայ	բուրթ	 	 (	Բա	բերդ),	Ար	դա	հան,	Արդ	վին,	 	Բիթ	լիս,	 	Մուշ,	

	Վան,	 Էրզ	րում,	 Իգ	դիր,	 Է	լայ	զիգ	 (	Խար	բերդ),	 Ա	մա	սիա,	 Ս	վազ,	 	Բաթ	ման,	

	Բինգ	յոլ,	 	Յոզ	գաթ,	Ք	յու	թա	հիա,	 	Դիար	բե	քիր,	 	Շան	լըուր	ֆա	 (Ուր	ֆա),	Ափ-

յոն	քա	րա	հի	սար		և  այլ նա հանգ նե րի ար տա հան ման ծա վալ նե րը:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում գոր ծարկ վեց  Տաթև- Հա լի ձոր գյու ղե րը 

միմ յանց կա պող «	Տաթ	ևի	 թևեր»	 ճո պա նու ղին: Աշ խար հում ան նա խա դեպ 

այս ճար տա րա գի տա կան կա ռույ ցը 5.7	 կի	լո	մետր	 եր	կա	րութ	յամբ	 ձգվում է 

Ո րո տան գե տի խոր կիր ճի վրա յով և  կա պում  Հա լի ձոր ու  Տաթև կա յան նե րը: 

 Տաթև հա մայն քում վե րա կա ռուց վել է 17-րդ  դա րի ձիթ հա նը: « Տաթ ևի թևեր» 

ճո պա նու ղին յու րա քանչ յուր օր սպա սար կում է մի	քա	նի	հար	յուր	ուղ	ևոր	նե	րի	

Ս յու նի քից, հան րա պե տութ յան այլ մար զե րից և  աշ խար հի տար բեր երկր նե րից: 

 Ճո պա նու ղուց օգտ վող նե րի ա վե լի քան մեկ հին գե րոր դը հա րա կից գյու ղե րի 

բնա կիչ ներն են, ով քեր ճո պա նու ղուց օգտ վում են նաև որ պես փո խադ րա մի ջոց, 

ին չը նրանց հա մար անվ ճար է: Այ ցե լու նե րի ակ տի վութ յուն հատ կա պես նկատ-

վում է հանգստ յան օ րե րին: « Տաթ ևի թևեր» ճո պա նու ղին կա ռու ցել է «Ga-

raventa	 Doppelmayer	 Group»	 ( Շ վեյ ցա րիա-Ավստ րիա) ըն կե րութ յու նը, ո րի 

կա ռու ցած որ ևէ ճո պա նու ղի երբ ևէ չի խա փան վել և  ոչ մի ուղ ևոր չի վնաս վել 

եր բեք: 2010 թվա կա նին « Տաթ ևի թևե րը» գրանց վել է  Գի	նե	սի	հա	մաշ	խար	հա-

յին	ռե	կորդ	նե	րի գրքում:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի ար տա հան
ման ծա վա լը գե րա զան ցել է  Թուր քիա յի տաս նի նը նա
հանգ նե րի ար տա հան ման ծա վա լը միա սին:
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Աշ խար հի ա մե նաեր կար̀ 5,720 մետր եր կա րութ յուն ու նե ցող « Տաթ ևի թ ևեր» ճո պա նու ղին, 
ըստ տա րա ծաշր ջա նի բնա կիչ նե րի, փո խեց ի րենց ա ռօր յան:  Ճո պա նու ղուց անվ ճար օգտ վում են 
 Հա լի ձոր,  Տաթև,  Շի նու հայր,  Խոտ, Ս վա րանց,  Տան ձա տափ գյու ղերի ա վե լի քան 5 հազար բնա-
կիչ: 80-ամ յա տաթև ցի  Սեր յո ժա  Վա սիլ յա նի խոս քով՝ ճո պա նու ղին «լավ պեն ա»: Գ յու ղա ցի նե րը 
ա ռանց փող երթ ևե կում են, ու բա ցի դրա նից հենց իր ըն տա նի քին «ե կա մուտ է բե րել»:

« Բա ոնց տու րիստ նե րը գա լիս են մար դա ի րեք հա զար մա նեթ են տա լիս, մնում մեր տա նը: Ես 
էլ ա մա չում` եր կու հա զար մա նեթ եմ ա սում, որ է լի գան մեր տուն»,- պատ մում է  Սեր յո ժա պա պը: Ե թե ճո պա նու-
ղին նրա հա մար ե կա մու տի աղբ յուր է, ա պա  Տաթ ևի դպրո ցի մա թե մա տի կա յի ու սու ցիչ Անդ րա նիկ Ա ղա մալ յա նի 
հա մար ա ռա ջին հեր թին փո խադ րա մի ջոց: Ք սա նե րե քամ յա ե րի տա սար դը  Շի նու հայ րում է ապ րում: « Մինչ ճո պա-
նու ղին 40-50 րո պե տևում էր, որ հաս նում էի  Տաթև:  Մի էդ քան հետ էի գա լիս:  Հի մա 12-15 րո պեում հաս նում եմ 
աշ խա տան քի»,— ա սում է Անդ րա նի կը: Ն րա խոս քով, ժա մա նակից բա ցի նաև նյար դերն է խնա յում: « Մինչև եր կար 
ճա նա պար հով դպրոց էի հաս նում, մի տե սակ հոգ նութ յուն էի զգում, հի մա թարմ եմ լի նում, բարձ րից տես նե լով գե-
ղա տե սիլ բնութ յու նը̀ ոգ ևոր վում եմ մի տե սակ»— պատ մում է Անդ րա նի կը:



30

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ս յու նի քի մար զում գոր ծում էր բան	կա	յին	կազ-

մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	22 և 	վար	կա	յին	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	8	մաս	նաճ-

յուղ, ընդ ո րում, ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի մաս նաճ յու ղե րից 13-ը ստեղծ վել 

են 2007-2011 թվա կան նե րին:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ս յու նի քի մար զում գոր ծում էր շուրջ 30 բան կո-

մատ:

Երուսուներեքամյա Արարատ Առաքելյանը Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղի դպրոցում օժանդակ 
բանվոր է: Երեք երեխա ունի, չի դժգոհում. դպրոցում աշխատանքից բացի հող է մշակում: «ՍԵՖ 
Ինտերնեյշնլ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպության Սիսիանի գրասենյակը Արարատի դիմումն 
է քննարկում վարկի տրամադրման վերաբերյալ: «Մի անգամ վարկ վերցրել եմ, սա էլ երկրորդ անգամ 
է, հողամաս ունեմ, գյուղատնտեսական վարկ եմ ուզում ստանալ»,— ասաց նա: Ասում է, շատերը չեն 

սիրում վարկեր, մտածում են «տոկոսի տակ են ընկնում»: Իր ընկերներին խորհուրդ է տալիս, վարկի դերը ճիշտ 
ընկալել: «Վարկը վերցնում ուտում են, պիտի գործ անեն, որ կարենան տոկոս էլ փակեն, եկամուտ էլ ունենան»,— 
համոզված է սիսիանցի երիտասարդը:

Են	թա	կա	ռուց	վածք	ները

Ս յու նի քի մար զում տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	 է	 բեռ նա փո խադ րում-

նե րի ծա վա լը. ե թե 1998 թվա կա նին Ս յու նի քին բա ժին էր ընկ նում 

 Հա յաս տա նում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով փո խադր ված բեռ նե րի 

Ս	յու	նի	քի	մար	զի	մաս	նա	բա	ժի	նը		Հա	յաս	տա	նում	ավ	տո	մո	բի-
լա	յին	բեռ	նա	փո	խադ	րում	նե	րի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում
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ա վե լի քան 44 տո կո սը, ա պա 2010 թվա կա նին՝ շուրջ	80	տո	կո	սը:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով փո-

խադր վել են ա	վե	լի	մեծ	ծա	վա	լով	բեռ	ներ, քան 1998-2005 թվա կան նե րի ըն-

թաց քում յու րա քանչ յուր տա րի  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում:

2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա յին 

տրանս պոր տով փո խադր վել են ա	վե	լի	մեծ	ծա	վա	լով	բեռ	ներ, քան ողջ հան-

րա պե տութ յու նում 1998-2003 թվա կան նե րին՝ վեց տա րում: 2010 թվա կա նին 

Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով փո խադր վել են ե	րեք	ան-

գամ	ա	վե	լի	 մեծ	ծա վա լով բեռ ներ, քան 2000 թվա կա նին, կրկնա	կի	ա	վե	լի, 

քան 2004 թվա կա նին և  մեկ եր րոր դով ա վե լի, քան նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 

թվա կա նին:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի բեռ նաշր-

ջա նա ռութ յու նը հա տել է ան նա խա դեպ 122	 մի	լիոն	 տոն	նա	 կի	լո	մետր ծա-

վա լի սահ մա նա գի ծը՝ ա վե լի, քան  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան որ ևէ մար-

զում երբ ևե: 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ավ տո մո բի լա յին 

տրանս պոր տի բեռ նաշր ջա նա ռութ յան քա	ռա	սուն	տո	կո	սից	ա	վե	լին կա տար-

վել է Ս յու նի քի մար զում: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա յին 

տրանս պոր տի բեռ նաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լը 2005 թվա կա նի կրկնա	պա-

տիկն	էր: 

2005 թվա կա նից Ս յու նի քի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է նա խորդ ժա-

մա նա կա հատ վա ծում աս տի ճա նա բար նվա զած ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի ծա-

2010 թվա կա նին՝ մեկ տա րում, Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա
յին տրանս պոր տով փո խադր վել են ա վե լի մեծ ընդ հա նուր ծա
վա լով բեռ ներ՝ շուրջ 38 մի լիոն տոն նա, քան 20002001 թվա
կան նե րին՝ եր կու տա րում, ողջ հա նա րա պե տութ յու նում:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի 
բեռ նաշր ջա նա ռութ յու նը գե րա զան ցել է 2002 թվա կա նի բեռ նաշր ջա
նա ռութ յան ծա վա լը հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում միա սին:
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վա լը: Ե թե 2004 թվա կա նին Ս յու նի քում 1998 թվա կա նի հա մե մատ ավ տո մո-

բի լա յին տրանս պոր տով ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի ծա վա լը նվա զել էր շուրջ 

մե կու կես ան գամ, ա պա հե տա գա հինգ տա րի նե րին տնտե սութ յան ակ տի վաց-

ման, զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման և  ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի բնա գա վա-

ռում կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման արդ յուն քում ուղ ևո-

րա փո խադ րում նե րի ծա վալ ներն էա	կա	նո	րեն	ա	վե	լա	ցել	են. 2010 թվա կա նին 

Ս յու նի քի մար զում փո խադր վել է ե	րեք	մի	լիո	նից	ա	վե	լի	ուղ ևոր, ա վե լի, քան 

երբ ևէ Ս յու նի քի մար զում, կրկնա կի ա վե լի, քան 2004 թվա կա նին: 2010 թվա-

կա նին Ս յու նի քի մար զում ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի ծա վա լը գե	րա	զան	ցել	 է 

նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի ծա վա լը շուրջ մեկ հին գե րոր դով:

	Բեռ	նաշր	ջա	նա	ռութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	տոն	նա-կմ)

Ուղ	ևո	րաշր	ջա	նա	ռութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	ուղ	ևոր-կմ)
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2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի 	Գո	րիս,		Մեղ	րի		Դա	վիթ		Բեկ,	Խն-

ձո	րեսկ,	Ալ	վանք,		Հար	թա	շեն	հա մայնք նե րում վե րա կանգն վել և  հիմ նա նո րոգ վել 

են միջ պե տա կան մայ րու ղի նե րի, հան րա պե տա կան և  մար զա յին նշա նա կութ յան 

ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի հատ ված ներ, վե րա կա ռուց վել և  ընդ լայն վել է 

	Մեղ	րի մտնող կա մուր ջը: 

2007-2011 թվա կան նե րին 	Կա	պան,		Գո	րիս,		Սի	սիան,		Մեղ	րի,	Ա	գա	րակ հա-

մայնք նե րում հի մա նո րոգ վել և  աս ֆալ տա պատ վել են ներ հա մայն քա յին ճա նա-

պարհ ներ:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում միջ պե տա կան և 

 հան  րա  պե տա կան նշա նա կութ յան ճա նա պարհ նե րի ձմե ռա յին պահ պա նութ յան, 

ըն թա ցիկ պահ պան ման ու շա հա գործ ման նպա տա կով հան րա յին մի ջոց նե րից 

տրա մադր վել է ա վե լի քան 1.8	մի	լիարդ	դրամ, իսկ մար զա յին նշա նա կութ յան 

ճա նա պարհ նե րի ձմե ռա յին պահ պա նութ յան, ըն թա ցիկ պահ պան ման ու շա հա-

գործ ման հա մար՝ 210	մի	լիոն	դրամ:

2009 թվա կա նին Շ	վա	նի	ձոր,	Ալ	վանք և Նռ	նա	ձոր հա մայնք նե րում ստեղծ-

վել է ար տա քին լու սա վո րութ յան հա մա կարգ:

2011 թվա կա նին 	Կա	պան-	Մեղ	րի	այ լընտ րան քա յին ճա նա պար հի 86 կի լո-

մետր հատ վա ծում անվ տան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել 

են Ա րաք սի ա փա պաշտ պան կա ռույց նե րի ամ րաց ման աշ խա տանք ներ, վե րա-

կանգն վել է 400 մ  հատ ված:

Ս յու նի քի մար զում 2011 թվա կա նին գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա-

գիծ եր կա րութ յու նը ե	րեք	 ան	գամ	 ա	վե	լի	 էր, քան 2000 թվա կա նին 

և կրկ	նա	կի	ա	վե	լի, քան 2005 թվա կա նին: 2007-2011 թվա կան նե րին 

20072010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, ուղ ևո րաշր ջա
նա ռութ յան ծա վա լը Ս յու նի քի մար զում գե րա զան ցել է 
20002006 թվա կան նե րի՝ յոթ տար վա ցու ցա նի շը:
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Ս յու նի քում գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա րութ յունն ա	վե	լա	ցել	է	

շուրջ մեկ եր րոր դով, իսկ մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում՝ 60	տո	կո	սով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում գա զա մա տա կա րար ման գոր ծող ցան-

ցի եր կա րութ յու նը գե	րա	զան	ցէլ	 է գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի եր կա րութ-

յու նը մի	 շարք	ԱՊՀ	երկր	նե	րում, ինչ պես նաև տա րած քով, բնակ չութ յամբ և 

 կեն սա մա կար դա կով Ս յու նի քի մար զին զգա լիո րեն գե րա զան ցող մի շարք այլ պե-

տութ յուն նե րում, այդ թվում՝ 	Ղըր	ղըզս	տա	նում,		Կիպ	րո	սում,		Ֆի	լի	պին	նե	րում,	

	Գա	զի	բաշ	խիչ	գոր	ծող	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա-
րութ	յու	նը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(կմ)

	Գա	զա	ֆի	կաց	ված	բնա	կա	րան	նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե	րի	քա	նա-
կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զի	քա	ղա	քա	յին	բնա	կա	վայ	րե	րում	(միա	վոր)
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	Լի	բա	նա	նում,		Սին	գա	պու	րում,	Իս	րա	յե	լում,		Մա	կե	դո	նիա	յում,		Տայ	վա	նում և 

 այլն:

Ե թե 2002 թվա կա նին Ս յու նի քում գա զա ֆի կաց ված էր յու րա քանչ յուր տասը 

բնա կա րա նից և բ նա կե լի տնից մե կը, ա պա 2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին՝ գա-

զա մա տա կա րա րու մից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն ու ներ յու	րա	քանչ	յուր	երկ-

րորդ	բնա կա րան կամ բնա կե լի տուն, իսկ մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում 

յու րա քանչ յուր տա սը բնա կա րա նից և բ նա կե լի տնից յո թը գա զա ֆի կաց ված էր:

2002-ից 2011 թվականներին մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գա զա մա-

տա կա րա րու մից օգտ վող բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նա կը վե	ցա-

պա	տիկ	ա	վե	լա	ցել	է:

2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ս յու նի քի մար զում գա զա
ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նա
կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լի քան հնգա պատկ
վել է՝ շուրջ 4,300ից հաս նե լով 23,000ի:

20062010 թվա կան նե րին Ս յու նի քի գյու ղա կան հա մայ նքե րում 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	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	խմ)
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2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում սպա ռող նե րին մա տա կա րար վել է ե	րե-

քու	կես	ան	գամ, իսկ մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում՝ վե	ցա	պա	տիկ	ա	վե	լի	

ծա վա լով բնա կան գազ, քան 2001 թվա կա նին: 

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի քա	ղա	քա	յին	 և	 գ	յու	ղա	կան	 17	

հա	մայնք	նե	րում կա ռուց վել, վե րա կանգն վել, վե րա կա ռուց վել և  վե րա նո րոգ վել 

են գա զա տա րեր:  Գա զա ֆի կաց վել են 	Սի	սիան,	 Խ	նա	ծախ,	 Ս	պան	դար	յան,	

	Շի	նու	հայր,	 	Շա	ղատ,	 Ա	ճա	նան,	 Ույծ,	 	Նո	րա	վան,	 Ա	ղի	տու,	 Ան	գե	ղա	կոթ,	

	Շա	քի,		Մուցք,	Իշ	խա	նա	սար,	Ա	րա	վուս,		Կոռ	նի	ձոր և 	Տեղ հա մայնք նե րը, թա-

ղա մա սեր և  բազ մաբ նա կա րան շեն քեր՝ Կա պան և  Գո րիս քա ղաք նե րում:

Ս յու նի քի մար զում 2010 թվա կա նին ջրա մա տա կա րար ման փո ղո ցա յին 

ցան ցի ընդ հա նուր եր կա րութ յու նը 2003 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լի	

էր	 շուրջ մեկ յո թե րոր դով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում խմե լու ջրի 

մա տա կա րար ման ջրա տա րե րի ընդ հա նուր եր կա րութ յու նը Ս յու նի քում ա	վե	լա-

ցել	է	40	տո	կո	սով: Ջ րա տա րե րի ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ Ս յու նի քը հան րա-

պե տութ յու նում եր րորդն է՝ մայ րա քա ղաք Եր ևա նից և  Լո ռու մար զից հե տո:

2002-2010 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում 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: 

Բ	նա	կա	վայ	րե	րի	ջրա	տար	ցան	ցե	րի	միա	գիծ	եր-
կա	րութ	յու	նը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(կմ)
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2010 թվա կա նին Ս յու նի քում սպառ ված ջրի ծա վա լը 2002 թվա կա նի հա մե մատ 

կրճատ	վել	է ա վե լի քան մե կու կես ան գամ:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում կո յու ղու հա մա կար գի փո ղո ցա յին ցան ցի 

եր կա րութ յու նը մեկ եր րոր դով ա վե լի էր, քան 2003 թվա կա նին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Ս յու նի քի մար զի քա	ղա	քա	յին	 չորս և	 գ	յու	ղա-

կան	 ա	վե	լի	 քան	 քա	ռա	սուն հա մայնք նե րում կա ռուց վել, վե րա կանգն վել և 

 հիմ նա նո րոգ վել են ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գեր:

	Կա	պան,	 	Գո	րիս,	 	Սի	սիան,	 	Մեղ	րի,	 	Գե	ղի,	 	Շա	քի,	 	Բա	լաք,	 	Քա	շու	նի,	

	Վե	րին	 	Խո	տա	նան,	 	Դա	վիթ	 	Բեկ,	 	Շի	կա	հող,	 Ա	ղի	տու,	 Ո	րո	տան,	 Եղ-

վարդ,	 	Տան	ձա	վեր,	 Ալ	վանք,	 	Շե	նա	թաղ,	 	Վա	ղա	տուր,	 	Հա	ցա	վան,	 	Տո	լորս,	

	Խոզ	նա	վար,		Սառ	նա	կունք,		Կարճ	ևան,	Ա	ռա	ջա	ձոր,		Մուցք,		Քա	րա	շեն,	Ախ-

լաթ	յան,	 	Սալ	վարդ,	 Ծ	ղուկ,	 Ա	րա	վուս,	 	Խոտ,	 Խ	նա	ծախ,	 Խն	ձո	րեսկ,	 	Ծավ,	

	Գո	րայք,		Վար	դա	նի	ձոր,		Լեհ	վազ,		Քա	շու	նի,		Հա	լի	ձոր,	Նռ	նա	ձոր,	Բռ	նա	կոթ,	

	Տեղ,	Ա	գա	րակ հա մայնք նե րում կա ռուց վել, վե րա կա ռուց վել և  վե րա նո րոգ վել 

են խմե լու ջրագ ծեր, ջրա տա րեր ու ջրա մա տա կա րար ման ցան ցեր:

 

Կա	պան,	Ս	րա	շեն,		Հար	թա	շեն,		Քա	րա	հունջ	հա մայնք նե րում կա ռուց վել կամ 

վե րա նո րոգ վել են կո յու ղու հա մա կար գե րը:

	Գո	րայք և Լ	ծեն հա մայնք նե րում կա ռուց վել և  վե րա նո րոգ վել են ջրի կապ-

տաժ ներ, ջրամ բար ներ և ջ րըն դու նիչ ա վա զան ներ:

2011 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ վել է 	Կա	պան քա ղա քի ջրա մա տա կա րար ման 

ցան ցը, ա ռան ձին թա ղա մա սե րում կա ռուց վել են ներ քին նոր ցան ցեր:

 Հիմ նա նո րոգ վել է Ա	գա	րա	կի խմե լու ջրի մաքր ման կա յա նը, կա ռուց վել 

	Կարճ	ևան գյու ղի խմե լու ջրի ներ քին նոր ցան ցը:  Հիմ նա նո րոգ վել է շուրջ ե րեք 

կի լո մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ ջրա մա տա կա րար ման և  մոտ 500 մետր 

ջրա հե ռաց ման ցանց:
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Ս յու նի քի 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 քա ռոր դով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ս յու նի քի 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 27 տո-

կո սով:

2001-2010 թվա կան նե րին Ս յու նի քի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում շուրջ հինգ 

տո կո սով ա վե լա ցել է փո ղոց նե րի, ան ցում նե րի և հ րա պա րակ նե րի ընդ հա նուր 

մա կե րե սը:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	այ	գի	նե	րի	
և		բա	կե	րի	բա	րե	կարգ	մանն	ուղղ	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	ա	վե	լի	
քան	40	տո	կո	սը	հատ	կաց	վել	է	Ս	յու	նի	քի	մար	զին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Կա	պան,		Գո	րիս,	 	Սի	սիան,	 	Մեղ	րի և 	Քա	ջա	րան 

քա ղաք նե րում, ինչ պես նաև 	Գե	ղա	նուշ,	 	Ծավ,	 	Դա	վիթ	 	Բեկ,	Եղ	վարդ,	Արծ-

վա	նիկ	 հա մայնք նե րում կա ռուց վել են խա ղահ րա պա րակ ներ և  կան գառ ներ, 

բա րե կարգ վել է 	Գո	րի	սի «Ա վան գարդ» թա ղամա սը, վե րա կա ռուց վել 	Սի	սիան 

քա ղա քի կենտ րո նա կան հրա պա րա կը, բա րե կարգ վել 	Գե	տափ թա ղա մա սը, վե-

րա նո րոգ վել է 	Կա	պա	նի  Վազ գեն  Սարգս յա նի ան վան քա ղա քա յին զբո սայ գին:

	Քա	ղաք	նե	րի	բա	րե	կարգ	ված	փո	ղոց	նե	րի,	ան	ցում	նե	րի	ընդ-
հա	նուր	եր	կա	րութ	յու	նը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(կմ)
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2008-2009 թվա կան նե րին  Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Ան	գե	ղա	կոթ,	

	Դար	բաս,		Տո	լորս և Ծ	ղուկ հա մայնք նե րում կա տար վել են ջրամ բար նե րի պատ-

վար նե րի ան տան գութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված աշ խա տանք ներ:

2007-2011 թվա կան նե րին 	Գո	րիս քա ղա քում մաքր վել և  բա րե կարգ վել է 

	Վա	րա	րակն գե տի հու նը, կա ռուց վել են հե նա պա տեր, 	Կա	պան քա ղա քում 

մաքր վել են 	Վա	չա	գան  և Ող	ջի գե տե րի հու նե րը,  	Մեղ	րու տա րա ծաշր ջա նում 

ամ րաց վել են Ա	րաքս գե տի ա փե րը:

2011-2012 թվա կան նե րին կա տար վել են 	Սի	սիա	նի եր կու ջրա վա զան նե րի սա-

նի տա րա կան մաքր ման և  բա րե կարգ ման աշ խա տանք ներ:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում կա ռուց վել է շուրջ 60	տի	պա	յին	աղ	բա-

վայր, կազմ վել են սա նի տա րա կան մաքր ման սխե մա ներ:

2011 թվա կա նին 	Սի	սիան և 	Գո	րիս քա ղաք նե րում բաց վել են նո րաց ված փոս-

տա յին մաս նաճ յու ղեր, իսկ 	Տաթև,	Ա	գա	րակ,	 	Քա	ջա	րան,	 	Կա	պան,	Սիսիան,	

Գորիս	հա մայնք նե րում` փոս տա յին բա ժան մունք ներ:

Ս յու նի քի մար զի 70	 գյու	ղա	կան	 հա	մայնք	ներ ա պա հով ված են հա մա-

կարգ չա յին տեխ նի կա յով, գոր ծում է ին տեր նե տա յին կապ: Ս յու նի քի մար զի բո-

լոր 109 հա մայնք նե րում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու նեն 

է լեկտ րո նա յին հաս ցե ներ, 5 քա ղա քա յին հա մայնք ներ ու նեն պաշ տո նա կան 

վեբ-կայքեր և համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգով 

առցանց էլեկտրոնային	փաստաթղթաշրջանառություն են իրականացնում 

մարզպետարանի, ինչպես նաև համակարգին կից այլ մարմինների հետ:

«Բնակիչը կարող է այսօր մտնել փոստի բաժանմունքը և ստանալ տարբեր բանկային ծառայություններ, 
պլյուս՝ ամեն նոր բաժանմունքների մասնաճուղերուն մեջ ըլլալու է ինտերնետ ծառայություն, ֆաքս, 
սքան, տպագրություն և կոմերսիոյի մաս, որ կարողանան մարդիկ օգտվին՝ առանց Երևան, կամ մեծ 
քաղաքների մոտիկանալու: Մենք «Լա փոստ»-ի հետ պայամանգիր կնքեցինք՝ այդ օպըրեյշընների 
տեսակետով ռեինջընիրինգ ընել Հայփոստը: Ուրեմն, շրջանների ռութինգները բոլորը փոխվելու են, և 

նոր մոդելով աշխատելու ենք՝ միջազգային նոր տեքնալոգիաներով»:

Պաբլո	Գեչիդջյան,	«Հայ	փոստ»	կառավարման	խորհրդի	նախագահ
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Տու	նը

Ս յու նի քի բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սը 2011 թվա կա նին՝ 

2000 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ մեկ եր րոր դով, իսկ մար-

զի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում՝ ա վե լի քան մե կու կես ան գամ:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում բնա կե-

լի տնե րի (ա ռանձ նատ նե րի) քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է 

շուրջ ութ, իսկ դրանց ընդ հա նուր մա կե րե սը՝ 40 տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա-

հատ վա ծում Ս յու նի քի գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնա կե լի տնե րի ընդ հա նուր 

մա կե րեսն ա	վե	լա	ցել	է 40 տո կո սով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի 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 եր	կու	սու	կես	ան	գամ:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ս յու նի քում բնա կե լի 

տնե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նակն ա վե լա ցել է ու թա պա տիկ:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում հո ղե րի, այդ թվում՝ գյու ղատն տե սա կան 

Բ	նա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սը	Ս	յու	նի	քի	մար-
զի	քա	ղա	քա	յին	և	գ	յու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րում	(հազ.	քմ)
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2011 թվա կա նին Ս յու նի քում 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 քա ղա քա յին հա մայնք
նե րում ա վե լա ցել է գրե թե ե րե քու կես ան գամ:
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նշա նա կութ յան, ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե-

մատ ե	րե	սուն	յոթ	ան	գամ	ա	վե	լի	էր: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում հո ղե-

րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նա կը 2006 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել 

է 70 տո կո սով:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ս	յու	նի	քի	մար	զի	զար	գաց	ման	նպա	տա-
կով	հան	րա	յին	աղբ	յուր	նե	րից	կա	պի	տալ	ծրագ	րե	րին	հատ	կաց	ված	
մի	ջոց	նե	րի	գրե	թե	մեկ	հին	գե	րորդն	ուղղ	վել	է	սյու	նե	ցի	նե	րի	բնա	կա-
րա	նա	յին	խնդիր	նե	րի	լուծ	մա	նը:

	Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա-
նուր	մա	կե	րե	սով	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(քմ)

Գ	յու	ղա	կան	վայ	րե	րում	գտնվող	բնա	կե	լի	տնե	րի	ընդ-
հա	նուր	մա	կե	րե	սը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	քմ)
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2012 թվա կա նին 	Կա	պան քա ղա քում շա հա գործ ման կհանձն վի ե րեք մաս նա-

շեն քից բաղ կա ցած 335	բնա	կա	րա	նով	բնա	կե	լի	հա	մա	լիր՝ մինչև 35 տա րե-

կան ե րի տա սարդ նե րի, կամ այն ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րի հա մար, ուր ա մու-

սին նե րի տա րի քա յին հան րա գու մա րը չի գե րա զան ցում 70 տա րին:

2011 թվա կա նից 	Գո	րիս քա ղա քում կա ռուց վում է 22	բնա	կա	րա	նա	նոց	սո-

ցիա լա կան տան նոր շենք:

2007-2011 թվա կան նե րին 	Լեռ	նա	ձոր հա մայն քում փայտ յա տնե րում բնակ-

վող ըն տա նիք նե րի հա մար կա ռուց վել են բնա կա րան ներ: 2010 թվա կա նին Ս յու-

նի քի մար զում սո ցիա լա պես ա նա պա հով ա նօթ ևան շուրջ 15	ըն	տա	նիք	ա պա-

հով վել է բնա կա րա նով:

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի 	Կա	պան,		Քա	ջա	րան և 	Սի	սիան 

քա ղաք նե րում վե րա նո րոգ վել են բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի հարթ և  լան ջա վոր 

տա նիք ներ, մուտ քեր, բազ րիք ներ, աս տի ճա նա վան դակ ներ և  վե րե լակ ներ:

Աշ	խա	տանքն	ու		վար	ձատ	րութ	յունը

Ս յու նի քի 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  Հա յաս տա նում աշ խա տող նե րի 

մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան ա	մե	նա	բարձր	աշ	խա	տա	վար	ձը	Ս յու-

«Բնակարանը իսկապես անհրաժեշտություն է, քանի որ ուզում ենք առանձին ապրել: 
Շատ, շատ ուրախ ենք, որ վերջապես կունենանք մեր անկյունը»:

Արման	Ոսկանյան,	Ալլա	Թամրազյան,	Կապանի	բնակիչներ

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում աշ խա տող նե
րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վարձն ա վե
լի բարձր էր, քան Ուկ րաի նա յում և  Մոլ դո վա յում, ինչ
պես նաև ԱՊՀ մի շարք այլ երկր նե րում: 
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նի քում էր: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան 

ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը 2003 թվա կա նի ե	ռա	պա	տիկն	էր և 2005 թվա-

կա նի կրկնա	պա	տի	կը: 2010 թվա կա նին, նա խորդ տար վա հա մե մատ, Ս յու նի քի 

մար զում աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վարձն ա վե-

լա ցել է 18 տո կո սով:

Տն տե սութ յան տար բեր հատ ված նե րում 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 Ս յուն քի մար զում 

2003 թվա կա նից տա րեց-տա րի կրճատ	վել	 է	 չզբաղ ված, այդ թվում՝ գոր ծա-

զուրկ քա ղա քա ցի նե րի թի վը:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ-

յան ջան քե րի շնոր հիվ գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը Ս յու նի քում շա րու նա կել 

է նվա զել ան գամ մար զի արդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի և գ յու ղատն տե սութ յան 

հա մար անն պաստ ժա մա նա կա հատ վա ծում և  ֆի նան սատն տե սա կան ծանր 

ճգնա ժա մի տա րի նե րին: 2003 թվա կա նի հա մե մատ՝ 2010 թվա կա նին չզբաղ-

ված քա ղա քա ցի նե րի թի վը Ս յու նի քում կրճատ վել է ա	վե	լի	քան	ե	ռա	պա	տիկ, 

20002010 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում աշ
խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ
խա տա վարձն ա վե լի քան հնգա պատկ վել է: 

Աշ	խա	տող	նե	րի	մի	ջին	ան	վա	նա	կան	աշ	խա	տա-
վար	ձը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	դրամ)
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իսկ 2005 թվա կա նի հա մե մատ՝ կրկնա	պա	տիկ:  Միայն 2010 թվա կա նին՝ մեկ 

տա րում, Ս յուն քի մար զում չզբաղ ված նե րի թի վը նվա զել է մեկ քա ռոր դով:

2010 թվա կա նին զբաղ ված սյու նիք ցի նե րի մեկ	եր	րորդն	աշ խա տում էր ծա-

ռա յութ յուն նե րի, իսկ նրան ցից յու րա քանչ յուր վե	ցե	րոր	դը՝ արդ յու նա բե րութ յան 

ո լոր տում: Արդ յու նա բե րութ յան մեջ զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշռով Ս յու նի քի 

մար զը զի ջում է միայն  Կո տայ քին. Ս յու նի քում արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում է 

աշ խա տում զբաղ ված նե րի 17	տո	կո	սը՝ շուրջ 8,700 մարդ: 2006-2010 թվա կան-

նե րին շի նա րա րութ յան մեջ զբաղ ված նե րի թի վը Ս յու նի քի մար զում ա	վե	լա	ցել	

է	44	տո	կո	սով:

Ս յու նի քի մար զում տա րեց-տա րի հետ ևո ղա կա նո րեն ա վե լա ցել է զբաղ ված-

նե րի ներգ րա վու մը տնտե սութ յան ոչ պե տա կան հատ վա ծում. ե թե 2002 թվա-

կա նին Ս յու նի քում ոչ պե տա կան հատ վա ծում աշ խա տում էր զբաղ ված նե րի 

ըն դա մե նը 68 տո կո սը, ա պա 2010 թվա կա նին՝ ար դեն 80-ը: 2002-2010 թվա-

կան նե րին Ս յու նի քի մար զում ոչ պե տա կան հատ վա ծում զբաղ ված նե րի թիվն 

ա վե լա ցել է շուրջ մեկ քա ռոր դով:

2009 թվա կա նին 	Կա	պան քա ղա քում ա ռա ջին ան գամ տե ղի է ու նե ցել 

աշ խա տան քի տո նա վա ճառ, ո րին մաս նակցել է շուրջ հի	սուն	 գոր	ծա	տու: 

Մասնակիցների թվում են  Կա	պա	նի	 պղնձա	մո	լիբ	դե	նա	յին	 կոմ	բի	նա	տը, 

«	Դի	նո	 գոլդ	 մայ	նինգ»	 ըն	կե	րութ	յու	նը,	  Կա	պա	նի	 բժշկա	կան	 կենտ	րո	նը, 

	Քա	ջա	րա	նի	բժշկա	կան	կենտ	րո	նը, գոր ծա տու ներ մար զի բո լոր քա ղաք նե րից: 

 Տո նա վա ճա ռին ներ կա յաց վել է ա վե լի քան 180	թա	փուր	աշ	խա	տա	տեղ:

2009-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զում վար ձատր վող հա սա րա կա կան 

աշ խա տանք նե րի ա վե լի քան 185 ծրագ րե րում ընդգրկ վել է ա վե լի քան 2,120	

գոր	ծա	զուրկ: Ա վե լի քան 175 մի լիոն դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով աշ խա տանք-

նե րի շնոր հիվ Ս յու նի քի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան շուրջ 60 հա մայնք նե րում 

մաքր վել, նո րոգ վել և  բա րե կարգ վել են ճա նա պարհ ներ, փո ղոց ներ, մայ թեր, 

խա ղահ րա պա րակ ներ և  սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան են թա կա ռուց վածք ներ:

 Միայն 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ա վե լի քան 100	 գոր	ծա	զուրկ 

ձեռք է բե րել նոր մաս նա գի տութ յուն:
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Կր	թութ	յու	նը

Ս յու նի քի մար զում 2010  թվա կա նին նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թվա քա նա կը 2006 թվա կա նի հա մե-

մատ ա	վե	լա	ցել	է	մեկ հին գե րոր դով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գոր ծող նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թվա քա նա կը 

2002 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	մեկ քա ռոր դով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ման-

	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	հա	ճա-
խող	ե	րե	խա	նե	րի	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում
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կա վարժ նե րի թվա քա նա կը 2004 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է գրե թե մեկ 

տաս նե րոր դով:

2001-2010 թվա կան նե րին Ս յու նի քում մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն մի ջին հաշ վով հա ճա խող ե րե խա նե րի թիվն ա	վե	լա	ցել	է	40	տո	կո	սով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ե րե-

խա նե րի հի վան դա ցութ յան դեպ քե րը 2001 թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	 են	

կի	սով	չափ:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում գոր ծել է նախ նա կան մաս նա գի տա կան 

(ար հես տա գոր ծա կան) ու սում նա կան կրկնա	կի	ա	վե	լի	 շատ	հաս տա տութ յուն, 

քան 2008 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Ս յու նի քի մար զում գոր ծող ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա-

կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րող ու սա նող նե րի թվա քա նա կը 2008 թվա-

կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ եր կու եր րոր դով:

2010 թվա կա նին  Ս յու նի քի ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս տա տութ-

յուն նե րում դա սա վան դող ման կա վարժ նե րի թվա քա նա կը 2008 թվա կա նի հա-

2010 թվա կա նին Ս յու նի քում մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս
տա տութ յուն մի ջին հաշ վով հա ճա խել է ա վե լի շատ ե րե
խա, քան 19982010 թվա կան նե րին որ ևէ տա րում: 

	Նախ	նա	կան	մաս	նա	գի	տա	կան	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն-
նե	րում	ու	սա	նող	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)

160
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մե մատ մե ծա ցել է ա վե լի քան եր կու սու կես ան գամ:

2010/2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քը բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա-

տութ յուն նե րում և դ րանց մաս նաճ յու ղե րում սո վո րող նե րի ա	ռա	վել	մեծ	թվա-

քա	նակ	ու նե ցող ե րեք մար զե րի թվում էր: 2002-ից 2011 թվականներին Ս յու-

նի քի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում ու սուց ման անվ ճար 

հա մա կար գում ընդգրկ ված ու սա նող նե րի թվա քա նակն ա	վե	լա	ցել	 է	 գրե	թե	

եր	կու	սու	կես	ան	գամ, իսկ վճա րո վի հա մա կար գում ընդգրկ ված ու սա նող նե րի 

թվա քա նա կը ե	ռա	պատկ	վել	է:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ-

յուն նե րում դա սա վան դող դա սա խոս նե րի թվա քա նա կը 2006 թվա կա նի հա մե-

մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ 8 տո կո սով:

2010/2011 ու սում նա կան տա րում Ս յու նի քի մար զի բարձ րա գույն ու
սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րում էր գրե թե ե ռա պա
տիկ ա վե լի շատ ու սա նող, քան 2002/2003 ու սում նա կան տա րում:  

Բարձ	րա	գույն	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	ու-
սա	նող	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)

803
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2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի քա	ղա	քա	յին	չորս և գ	յու	ղա	կան	

18	հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են նա խադպ րո ցա կան ու սու մա կան հաս-

տա տութ յուն ներ. վե րա նո րոգ վել են   նա խակր թա րան նե րի շեն քեր և  դահ լիճ ներ, 

ննջասեն յակ ներ և  խո հա նոց ներ, նո րոգ վել տա նիք ներ, խմե լու ջրագ ծեր և 

 սա նի տա րա կան հան գույց ներ, կա ռուց վել են խա ղահ րա պա րակ ներ, մոն տաժ-

վել ջե ռուց ման և  գա զա մա տա կա րար ման հա մա կար գեր:

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 40	հա-

մայնք	նե	րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են հան րակր թա կան, մի ջին մաս-

նա գի տա կան և  բարձ րա գույն ու սու մա կան հաս տա տութ յուն ներ: 

2007-2011 թվա կան նե րին Ս	րա	շեն,	Ա	րա	վուս,	Ե	ղեգ,	Իշ	խա	նա	սար,	Նռ	նա-

ձոր,		Լիճք,		Վար	դա	նի	ձոր	հա	մայնք	նե	րում	կա	ռուց	վել	են	դպրոցական	նոր	

շենքեր, իսկ Ա	շո	տա	վան,	 	Խոտ,	 	Շա	քի,	 	Ծավ,	 	Հա	լի	ձոր,	 	Դար	բաս,	 	Գո	րայք	

հա մայնք նե րում՝ խաղահրապարակներ ու պու րակ ներ:

2007-2011 թվա կան նե րին 	Գո	րիս,	 	Սի	սիան,	 	Մեղ	րի,	 	Գե	ղա	նուշ,	 	Մուցք,	

Գորիսի	պետական	համալսարանը
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	Սալ	վարդ,	 	Հա	լի	ձոր,	 Ն.Խն	ձո	րեսկ,	 Խ	նա	ծախ,	 	Տան	ձա	տափ,	 	Տան	ձա	վեր,	

	Դա	վիթ	 	Բեկ,	 Ա	ճա	նան,	 	Քա	րա	շեն,	 Ախ	լաթ	յան,	 Ան	գե	ղա	կոթ,	 	Տեղ,	

	Խոզ	նա	վար,	 Ո	րո	տան,	 Շ	վա	նի	ձոր,	 	Սառ	նա	կունք,	 	Շի	նու	հայր,	 	Լոր	 հա-

մայնք նե րում մասնակի և հիմնական նորոգման են ենթարկվել դպրոց ներ, վե-

րա նո րոգ վել են 	Գո	րի	սի	 պե	տա	կան	 հա	մալ	սա	րա	նի,  Գո	րի	սի	 հե	նա	կե	տա-

յին	 վար	ժա	րան-դպրո	ցի,	 	Ռուս-հայ	կա	կան	 ժա	մա	նա	կա	կից	 հու	մա	նի	տար	

ա	կա	դե	միա	յի		Կա	պա	նի	մաս	նաճ	յու	ղի,		Կա	պա	նի	թիվ	2	հա	տուկ	կրթա	հա-

մա	լի	րի,	Սիսիանի	թիվ	1	հատուկ	դպրոցի	շենքերը :

2011 թվա կա նից  Կա պա նում փլված թիվ 2 ա վագ դպրո ցի հա մար ե ռա հարկ 

նոր	շենք	է կա ռուց վում:

 Նախ կի նում Եր ևա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի մաս-

նաճ յուղ՝ 	Գո	րի	սի	պե	տա	կան	 հա	մալ	սա	րա	նը 2006 թվա կա նից ար դեն գոր-

ծում է որ պես ա ռան ձին հա մալ սա րան: 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին հա մալ-

սա րա նում 11 մաս նա գի տութ յուն նե րով սո վո րում է շուրջ 2	հազար	ու	սա	նող:

 Միայն 2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի  դպրոց նե րին տրա մադր վել է 15	

լրա	կազմ	լա	բո	րա	տոր	սար	քա	վո	րում և 50	հա	մա	կար	գիչ: 2011 թվա կա նին 

Ս յու նի քի մար զի հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում ընդ-

հա նուր առ մամբ գոր ծում էր ա վե լի քան 1020 հա մա կար գիչ̀  հա մա պա տաս խան 

սար քա վո րում նե րով։ 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ս յու նի քի մար զում հան-

րակր թա կան մեկ դպրո ցի հաշ վով մի ջինում կա 9 հա մա կար գիչ, յու րա քանչ յուր 

100 ե րե խա յի բա ժին է ընկ նում 6 հա մա կար գիչ, ա վե լի քան 75 դպրոց ա պա հով-

ված է ին տեր նե տա յին կա պով, 104 դպրո ցներում գոր ծում են հա մա կարգ չա յին 

դա սա րան ներ:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի 35	դպրո	ցում	գոր ծում էր լո կալ ջե ռուց ման 

հա մա կարգ:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում վե րա պատ րաստ վել է հան րակր թա կան 

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի շուրջ 1,700	 ման	կա	վարժ, նա խադպ րո-

ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ա վե լի քան 260	դաս	տիա	րակ և 

տ	նօ	րեն:
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րից ա	ռա	ջի	նը Ս յու նի քում է ներդր վել հե	ռա	կա	ռա-

վար	ման	ծրագ	րով	ու	սուց	ման	մե	թո	դը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել սյու-

նե ցի դպրո ցա կան նե րին ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցել մայ րա քա ղա քում անց-

կաց վող դա սապ րո ցես նե րին:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի չորս	դպրոց	նե	րում կազ մա կերպ-

վել է նե րա ռա կան փոր ձա րա րա կան ծրագ րի ներդ րու մը:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի դպրոց նե րում կա տար ված ար տա քին գնա հատ-

ման արդ յունք նե րով մար զը հան րա պե տութ յու նում զբա ղեց րել է երկ	րորդ	տե-

ղը:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի հան րակր թա կան դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի 

« Սահ մա նադ րութ յուն և  ի րա վունք» հա վա քա կա նը հան րա պե տա կան օ լիմ պիա-

դա յում նվա ճել է ա	ռա	ջին	մրցա	նա	կը:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե րի 

ա վե լի քան 65	ա	շա	կերտներ ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րի հան րա պե տա-

կան փու լում ար ժա նա ցել են դիպ լոմ նե րի և  գո վա սա նագ րե րի: Մեկ ա շա կերտ 

ֆի զի կա ա ռար կա յից մաս նակ ցել է մի	ջազ	գա	յին	օ	լիմ	պիա	դա	յի: Օ լիմ պիա կան 

լա վա գույն արդ յունք ու նե ցող վեց ա շա կերտներ ա մա ռա յին հան գիստն անց-

կաց րել են ար տերկ րի ծո վափն յա ճամ բար նե րում:

2011 թվա կա նին «Իմ հա մայն քը» թե մա յով շա րադ րութ յան հան րա պե տա-

կան մրցույ թում առաջին գլխավոր մրցանակ է շնորհվել սյու նե ցի  Վա	հագն	

	Գալստ	յա	նին:

«Մեծ հաճույքով եմ դպրոց գնում. շատ լավ վերանորոգած է և շատ գեղեցիկ է մեր դպրոցը, 
պայծառ»:

Կապանի	3-րդ	միջնակարգ	դպրոցի	աշակերտ
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Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յու	նը

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում տասը հա զար բնակ չի հաշ վով մի ջին 

բու ժանձ նա կազ մի թվա քա նա կով Ս յու նի քը երկ րորդն է՝ զի ջե լով միայն 

 Շի րա կին: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում մի ջին բու ժանձ նա կազ մի 

թվա քա նա կը տասը հա զար բնակ չի հաշ վով ա	վե	լա	ցել	է	մեկ տաս նե րոր դով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ-

նե րի քա նա կը տասը հա զար բնակ չի հաշ վով 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե-

լա	ցել	է մեկ ու թե րոր դով:

Ս յու նի քի 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  Հա յաս տա նում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե-

րում մեկ շնչի հաշ վով հա ճա խում նե րի ա	մե	նա	մեծ	քա	նա	կը Ս յու նի քի մար զում 

էր՝ հինգ հա ճա խում, ա վե լի, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում: Ս յու նի քի ամ բու լա-

տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րում մեկ շնչի հաշ վով հա ճա խում նե րի քա-

	Մի	ջին	բու	ժանձ	նա	կազ	մի	թվա	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)

47

53

44 46 48 50 52 54

2003

2010

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի ամ բու լա տորպո լիկ լի
նի կա կան հիմ նարկ նե րում 2003 թվա կա նի հա մե
մատ հա ճա խում նե րի թի վը կրկնա պատկ վել է:
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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	28	տոկո	սով:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	
ներդ	րում	նե	րի	ա	վե	լի	քան	մեկ	վե	ցե	րորդն	ուղղ	վել	է	ա	ռող	ջա	պա	հա-
կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	զար	գաց	մա	նը:	
	
2007-2011	թվա	կան	նե	րին	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	ա	ռող	ջա-
պա	հա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	ներդ-
րում	նե	րի	ա	վե	լի	քան	30	տո	կո	սը	հատ	կաց	վել	է	Ս	յու	նի	քի	մար	զին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի ե	րեք	 քա	ղա	քա	յին	 և երկու	

գյու	ղա	կան հա մայնք նե րում կա տար վել են կա պի տալ ներդ րում ներ՝ մար-

զում ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րի կա ռուց ման, հիմ նա նո րոգ-

ման և  ար դիականաց ման նպա տա կով: Եվս 31	 գյուղական	 համայնքների 

առողջապահական հաստատություններում իրականացվել են ընթացիկ 

վերանորոգման աշխա տանքներ:

2010 թվականից սկսել է գործել «Կապանի	ԲԿ»	հեմոդիալիզի բաժանմունքը:

2011 թվա կա նին սկսվել է 	Կա	պա	նի	բժշկա	կան	կենտ	րո	նի,  Մեղ	րու	տա	րա-

ծաշր	ջա	նա	յին	բժշկա	կան	կենտ	րո	նի ար դիա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: 2011 

Սյունիքի	բաժինը	ՀՀ	մարզերում	առողջապահության	ոլորտում	2007-
2011թթ.	իրականացված	կապիտալ	ծախսերի	ընդհանուր	ծավալում

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

69.6%

ՍՅՈՒՆԻՔ
30.4%
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թվա կա նին  սկսվել է 	Քա	ջա	րա	նի	 բժշկա	կան	 կենտ	րո	նի	պո լիկ լի նի կա կան 

մաս նա շեն քի վե րա կա ռու ցու մը, ըն թաց քում է  Սի սիա նի բժշկա կան կենտ րո նի 

պո լիկ լի նի կա կան մաս նա շեն քի վե րա նո րո գու մը:

2011 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ վել, անհ րա ժեշտ սար քա վո րում նե րով և  գույ քով 

հա գեց վել է  Կա	պա	նի	Բժշ	կա	կան	կենտ	րո	նի	ման կա կան մաս նա շեն քը:

2011 թվա կա նին 	Գո	րի	սում բաց վել է «	Զան	գե	զուր»	սրտա բա նա կան կենտ-

րո նը: Երկ հար կա նի բուժ հաս տա տութ յու նում գոր ծում են է խո կար դիոգ րա-

ֆիա յի, է լեկտ րա կար դիոգ րա ֆիա յի, ռենտ գեն, սթրես-թես թա վոր ման, զոն դա-

վոր ման, վե րա կեն դա նաց ման կա բի նետ ներ, ար յան լա բո րա տո րիա, շտապ 

օգ նութ յան սեն յակ, ինչ պես նաև ութ հի վան դա սեն յակ̀  եր կո ւա կան մահ ճա կա-

լով:  Հի վան դա նոցն ու նի կենտ րո նա կան ջե ռու ցում և  ան հա տա կան ջրա մա տա-

կա րա րում:  Հի վան դա նո ցը կա հա վոր վել ու հա մալր վել է բուժ տեխ նի կա յով և 

 սար քա վո րում նե րով:

Գորիսի	վերակառուցված	բժշկական	կենտրոնում

«Ոչ մի հին բան չի մնացել մեր կենտրոնում հիմնանորոգումից հետո, նույնիսկ՝ կահույք, էլ չեմ 
խոսում սարքավորումների մասին. բոլորը նոր են, ամենաժամանակակիցը: Այսօր սարքավորում 
ունենք.որից ոչ միայն Հայաստանում, այլ, թերևս, տարածաշրջանում անգամ չկա»:

Սլավիկ	Ամիրյան,	Գորիսի	բժշկական	կենտրոնի	տնօրեն
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2010-2011 թվա կանն երին հիմ նա նո րոգ վել է 	Գո	րի	սի բժշկա կան կենտ րո-

նը, հա գեց վել բժշկա կան ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով ու գույ քով: 

 Հաս տա տութ յու նը ո րակ յալ բուժ ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցում քա ղա քի և 

 տա րա ծաշր ջա նի բնակ չութ յա նը: Էա պես կրճատ վել է մայ րա քա ղա քի հի վան-

դա նոց ներ դի մող նե րի թի վը: 2012 թվա կա նին  Գո րի սի բժշկա կան կենտ րո նի 

հա կա տու բեր կու լո զա յին ծա ռա յութ յուն նե րը՝ ստա ցիո նար, լա բո րո տո րիա, հա-

կա տու բեր կու լո զա յին կա բի նետ, կտե ղա փոխ վեն պո լիկ լի նի կա կան մաս նա շենք:

2007-2011 թվա կան նե րին 38	 հա	մայնք	նե	րում	վե րա նո րոգ վել է բուժ կե տը, 

	Տաթև հա մայն քում՝ ա ռող ջութ յան կենտ րո նը, 	Տեղ հա մայն քում կա ռուց վել է 

ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զին հատ կաց վել է շտապ	 օգ	նութ	յան	 յոթ	

մե	քե	նա. երեք մե քե նա՝  Կա պա նի, մե կա կան̀   Գո րի սի,  Սի սիա նի, Մեղրիի և 

 Քա ջա րա նի բժշկա կան կենտ րոն նե րին: 109 հա մայնք ու նե ցող Ս յու նի քում կա 

շտապ օգ նութ յան 25 մե քե նա և 24 բրի գադ:  Մար զում վե րա պատ րաստ վել են 

շտապ օգ նութ յան 77 բժիշկ ներ, բուժ քույ րեր և  վա րորդ ներ:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում ըն տա նե կան բժշկի կող մից սպա սարկ-

վում է մար զի բնակ չութ յան ա վե լի քան 83	տո	կո	սը: Ս յու նի քում գոր ծում է ա վե-

լի քան 60		ըն	տա	նե	կան	բժիշկ և 160	ըն	տա	նե	կան	բուժ	քույր, ո րոնք մաս-

Կապանի	բժշկական	կենտրոնը
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նակ ցել են վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի և ս տա ցել հա մա պա տաս խան 

ո րա կա վո րում: Ս յու նի քի մար զում 101 բու ժ ման կա բար ձա կան կե տե րում աշ խա-

տող բուժ քույ րերն ու նեն ըն տա նե կան բուժք րոջ ո րա կա վո րում:

2009-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի բնա կիչ նե րի բուժս պա սարկ ման 

նպա տա կով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան բյու ջեից հատ կաց-

վել է շուրջ չոր	սու	կես	մի	լիարդ	դրամ, ընդ ո րում, 2011 թվա կա նին Ս յու նի քի 

մար զում պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ-

յուն նե րի մա տուց ման նպա տա կով հատ կա ցում նե րի ընդ հա նուր ծա վա լը 2009 

թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ հին գե րոր դով: Նշ ված ժա մա նա կա հատ-

Վաթսունամյա Սլավիկ Գրիգորյանը ութ տարի է, ինչ պետական պատվերի շրջանակներում 
հեմոդիալիզ է ստանում: Տարեկան երեք անգամ ավելի քան 320 կիլոմետր կտրում, հասնում էր 
Երևան, բայց հիմա ընդմանեը հինգ կիլոմետր է անցնում: «Մեր գյուղից՝ Շրվենանցից եմ գալիս: 
Նորմալ, անվճար սպասարկում են»,— ասում է Սլավիկը: Նրան բուժաշխատողները «քննադատ-
գործիչ» են անվանում: «Բա անընդհատ խոսում եմ, վեր եմ լուծում ինչ կլինի, ոնց կլինի, հո հիվանդ 
լինելով կյանքը չի վերջանում»,— ասում է Սլավիկը:

 Շի նու հայր ցի ե րե սուն յո թամ յա Ար մի նե Աս լան յա նի մեծ որ դին տաս ներ կու տա րե կան է, փոք րը՝ 
՝ծնվել է այս տար վա մար տի 26-ին:  Չորս տղա և  ե րեք աղ ջիկ ու նի Ար մի նեն: Ա մու սինն է լի է ու զում 
ե րե խա, բայց Ար մի նեն դեմ է: «Ա սի, ա՛յ մարդ, մեր ա պու պա պերն ա սում էին յո թը որ դով սե ղան 
նստիք, հի մա յո թը կա հինչ ես օ զում:  Բայց նա էլ թե, պի տի յոթ տղա օ նե նան»,—  ա սում է Ար մի-
նեն և թ վար կում ե րե խա նե րի ա նուն նե րը̀  Մա կիչ, Հ րաչ,  Վա չե,  Նաի րի, Աշ խեն,  Լու սի նե:  Նո րա ծին 
դստե րը Ե վա են կո չե լու: Ծնն դատ նից գոհ է. դեռ սկզբից ա սաց, որ «մա ղա րիչ» ո՛չ տվել է, ո՛չ էլ 

ու զել են: «Էն քան լավն են աշ խա տող նե րը, որ ի րանց տնից են շոր-մոր բե րում, ա սում են՝ Ար մին կտա նես տուն»,— 
ա սում է շի նու հայր ցի կի նը: Ա նա սուն ներ ու նեն, հավ, հո ղա մաս:  Բերքն ու կաթ նամ թեր քը չեն վա ճա ռում, իր իսկ 
խոս քով՝ «հա զիվ խո խեն ցը բե րանն ենք փա կում»:

 Յոթ ե րե խա նե րից ե րե քը գյու ղում` տանն է ծննդա բե րել: « Ցա վերս բռնե ցին, էլ չհասց րի գամ  Գո րի սի ծննդա տուն, 
բայց էս ան գամ որ մտա, ցա վերս միան գա մից թո ղե ցին, որ տե սա ռե մոնտ ա րած, կուլ տու րա կան հի վան դա նոց 
ա»,— ա սում է բազ մա զա վակ մայ րը:  Գո րի սի բժշկա կան կենտ րո նը ան ցած տա րի է նո րոգ վել:  Բա րե կարգ, կա հա-
վոր ված հի վան դա սեն յակ ներ, գեր ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ներ, ջե ռու ցում, նույ նիսկ վե րե լակ կա` զար մա ցել 
էին կենտ րո նի ման կա բար ձա կան բա ժան մուն քի նո րա ծին մայ րե րը: « Պա սենց տե ղը հունց է րե խա չու նե նաս, ու-
զում ես ա նընդ հատ ծննդա բե րես»,— կես կա տակ, կես լուրջ ա սում է Ար մի նեն:
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վա ծում Ս յու նի քի մար զում ա ճել է նաև վճա րո վի բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

ընդ հա նուր ծա վա լը՝ գե րա զան ցե լով 100 մի լիոն դրա մը:

Մ	շա	կույթն	ու	սպոր	տը

Ս յու նի քի մար զի պե տա կան մաս նա գի տաց ված թատ րոն նե րում 2010 

թվա կա նին՝ 2004 թվա կա նի հա մե մատ բե մադր վել է	 ե	րեք	 ան	գամ	

ա	վե	լի	շատ ներ կա յա ցում:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում գոր ծող մար զա կան խմբե րի քա նա կը 

2004 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	եր կու եր րոր դով:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քում մար զիկ նե րի թվա քա նա կը 2004 թվա կա նի հա-

մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ 70 տո կո սով, իսկ մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում՝ 

ա վե լի քան եր կու եր րոր դով:

	Ներ	կա	յա	ցում	նե	րի	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	
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2010 թվա կա նին Ս յու նի քի պե տա կան մաս նա գի տաց ված թատ
րոն նե րի հան դի սա տես նե րի թվա քա նա կը 2004 թվա կա նի 
հա մե մատ ա վե լա ցել է ե ռա պա տիկ, ին չը փաս տում է Ս յու նի
քի մար զում մշա կու թա յին կյան քի ակ տի վաց ման մա սին:
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2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում մար զիչ նե րի թվա քա նա կը մե	կու	կես	ան-

գամ	ա	վե	լի	էր, քան 2004 թվա կա նին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի  Կա	պան,		Սի	սիան,		Մեղ	րի,	Ա	գա-

րակ քա ղաք նե րում և Խն	ձո	րեսկ,	 	Հար	ժիս,	 Ան	տա	ռա	շատ,	 Ա	գա	րակ,	 Եղ-

վարդ,		Տեղ,	Ան	գե	ղա	կոթ	և	Բռ	նա	կոթ գյու ղա կան հա մայնքնե րում հիմ նա նո-

րոգ վել են մշա կույ թի կենտ րոն ներ:

	Կա	պան քա ղա քում հիմ նա նո րոգ վել է Ս յու նի քի մար զա յին գրա դա րա նը, 

	Հան	դի	սա	տես	նե	րի	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	մարդ)

	Մար	զա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	ու	խմբե-
րի	քա	նա	կը	Ս	յու	նի	քի	մար	զում
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	Կա	վարտ և 	Բա	ղա	բուրջ թա ղա մա սե րի գրա դա րա ններն ու ա կումբ նե րը, 

	Հա	լի	ձո	րի	 բեր	դը, 	Կա	պա	նի	 թան	գա	րա	նը,	 Ար	վես	տի	 պե	տա	կան	 քո	լե	ջը,	

Ա	լեք	սանդր		Շիր	վան	զա	դեի	ան	վան	դրա	մա	տի	կա	կան	թատ	րո	նը, 	Գո	րիս քա-

ղա քում՝ Ա	րամ		Սաթ	յա	նի	ան	վան	ե	րաժշ	տա	կան	դպրո	ցը,	Ակ	սել		Բա	կուն	ցի	

տուն	 թան	գա	րա	նը,	 	Գո	րի	սի	 	Վա	ղարշ	 	Վա	ղարշ	յա	նի	 ան	վան	 պե	տա	կան	

դրա	մա	տի	կա	կան	 թատ	րո	նը, Ույծ հա մայն քում՝ գրա դա րա նը: 	Կա	պան քա-

ղա քի  Վա չա գան թա ղա մա սում հիմն վել է պա րաս րահ:

2007-2011 թվա կան նե րին	 	Գե	ղա	նուշ	և 	Սառ	նա	կունք հա մայնք նե րում, ինչ-

պես նաև 	Կա	պան քա ղա քի 	Բա	ղա	բերդ,		Կա	վարտ,		Հա	լի	ձոր	թա ղա մա սե րում 

կառուցվել կամ հիմ նա նո րոգ վել են հան դի սութ յուն նե րի տներ:

2007-2011 թվա կան նե րին վե րա նո րոգ վել է 	Սուրբ	Աստ	վա	ծա	ծին	ե	կե	ղե	ցին՝ 

	Կու	րիս հա մայն քում, 	Կարճ	ևա	նի	 ե	կե	ղե	ցին,	 Ա	գա	րա	կի	 ե	կե	ղե	ցին,	 	Սուրբ	

Աստ	վա	ծա	ծին	ե	կե	ղե	ցին՝ Եղ	վարդ հա մայն քում, Ո	րոտ	նա	վան	քը՝ 	Վա	ղա	տին 

հա մայն քում, 	Ճա	կա	տեն հա մայն քում կա ռուց վել է մատուռ:

 

Վե րա կանգն վել է 	Վա	հա	նա	վան	քի	պատ մամ շա կու թա յին հա մա լի րը:
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2007-2011 թվա կան նե րին վե րա նո րոգ վել է 	Գո	րիս քա ղա քի ման կա պա տա նե-

կան մար զադպ րո ցը, 	Մեղ	րի քա ղա քի քա ղա քա յին լո ղա վա զա նը, 	Կա	պան քա-

ղա քում՝ մար զադպ րո ցը, Շ	ղար	շիկ թա ղա մա սի մար զա դաշ տը և 	Բա	ղա	բերդ  

թա ղա մա սի լո ղա վա զա նը:

2007-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի Իշ	խա	նա	սար,	 	Վար	դա	նի	ձոր,	

	Տան	ձա	տափ,	 Ան	գե	ղա	կոթ,	 	Կոռ	նի	ձոր,	 Ս	րա	շեն	 հա մայնք նե րում հիմ նա նո-

րոգ վել են հա մայն քա յին կենտ րոն ներ:

2011 թվա կա նին 	Կա	պա	նը ճա նաչ վել է հան րա պե տութ յան լա վա գույն քա ղա-

քա յին մար զա կան հա մայնք:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զի վեց քա ղա քա յին հա մայնք նե րի  շուրջ	80	

ե	րի	տա	սարդ	մար	զիկ	ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են  ու նե ցել հին գե րորդ հա մա-

հայ կա կան խա ղե րին՝ ար ժա նա նա լով ե րեք բրոն զե և  մեկ ար ծա թե մե դա լի:

Ս յու նի քի մար զի դպրո ցա կան նե րի աղ ջիկ նե րի վո լեյ բո լի թի մը հան րա պե տա-

կան խա ղե րում նվա ճել է	ա	ռա	ջին	մրցա	նակ:

Սյունիքի	ադամանդը՝	Տաթևի	վանական	համալիրը,	IX	դ.
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Աս մուն քի եր րորդ փա ռա տո նի հան րա պե տա կան փու լում մար զը ա ռա ջին 

տա րի քա յին խմբում  նվա ճել է ա	ռա	ջին	մրցա	նակ, չոր րորդ փա ռա տո նում՝ ար-

ժա նա ցել խրա խու սա կան մրցա նա կի:

 Գա րե գին Նժ դե հի 125-ամ յա կին նվիր ված «	Դի	պուկ	հրա	ձիգ» հան րա պե տա-

կան մրցում նե րում Ս յու նի քի մար զի թի մը գրա վել է չոր րորդ տե ղը, իսկ ան հա-

տա կան մրցում նե րում՝ նվա ճել ա	ռա	ջին	և		երկ	րորդ	մրցա	նակ	ներ:

2008 թվա կա նին 	Կա	պա	նի ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցի սան 

	Ռո	ման	 	Հա	րութ	յուն	յա	նը	Ֆ րան սիա յում անց կաց ված ծան րա մար տի պա տա-

նի նե րի Եվ րո պա յի ա ռաջ նութ յու նում գրա վել է յո թե րորդ տե ղը:

2009 թվա կա նին 	Սի	սիա	նի ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցի  վո լեյ բո լի 

աղ ջիկ նե րի թի մը  Բուլ ղա րիա յում կա յա ցած վո լեյ բո լի մի ջազ գա յին մրցա շա րում 

	Գրիգոր	Տաթևացու	հուշարձանը	Գորիսում
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և  Բա թու միում կա յա ցած վո լեյ բո լի մի ջազ գա յին լո ղափն յա մրցա շա րում նվա ճել 

է երկ	րորդ մրցա նակը:

2009 թվա կա նին  Կա պա նի աթ լե տի կա յի մաս նա գի տաց ված ման կա պա տա-

նե կան մար զադպ րո ցի սան  Հայ	կա	նուշ		Բեգ	լար	յա	նը  Բոս նիա- Հեր ցե գո վի նա յի 

 Սա րա ևո քա ղա քում կա յա ցած Եվ րո պա յի թի մա յին ա ռաջ նութ յու նում՝ ե ռա-

ցատկ և  հե ռա ցատկ մար զաձ ևե րում գրա վել է հին	գե	րորդ և  երկ	րորդ տե ղե րը, 

իսկ Իս րա յե լում կա յա ցած, Ֆ րան կո ֆոն երկր նե րի մար զա կան խա ղե րի վազք և  

ե ռա ցատկ մար զաձ ևե րում՝ չոր	րորդ և 	վե	ցե	րորդ տե ղե րը:

2009 թվա կա նին  Կա պա նի վար ժա րա նի ա շա կերտ Ար	փի	նե	 	Թո	րոս	յա	նը 

 Ճա պո նիա յում մաս նակ ցել է «	Կեն	սա	բա	նութ	յուն» ա ռար կա յի մի ջազ գա յին 

օ լիմ պիա դա յին և  ար ժա նա ցել երկ րորդ կար գի դիպ լո մի:

2010-2011 թվա կան նե րին  Կա պա նի աթ լե տի կա յի մաս նա գի տաց ված ման կա-

պա տա նե կան մար զադպ րո ցի սա նե րը  Թուր քիա յում անց կաց ված աթ լե տի կա յի 

պա տա նի նե րի մի ջազ գա յին մրցում նե րում հե ռա ցատկ և  վազք մար զաձ ևե րում 

նվա	ճել	են	մրցա	նակ	ներ:

2011 թվա կա նին  Կա պա նի աթ լե տի կա յի մաս նա գի տաց ված ման կա պա տա-

նե կան մար զադպ րո ցի սան Լ	ևոն	Ա	ղաս	յա	նը	Ֆ րան սիա յի  Լիլ քա ղա քում անց-

կաց ված աթ լե տի կա յի պա տա նի նե րի աշ խար հի ա ռաջ նութ յու նում ե ռա ցատկ 

մար զաձ ևում գրա վել է վե	ցե	րորդ	տե	ղը, իսկ  Թուր քիա յում կա յա ցած «Եվ րո-

պա կան օ լիմ պիա կան պա տա նե կան օ րեր» մի ջազ գա յին մրցա շա րում՝ չոր	րորդ	

տեղը:

2011 թվա կա նին Իս լան դիա յի ՌԵյկ յա վիկ քա ղա քում անց կաց ված աթ լե տի-

կա յի  Եվ րո պա յի թի մա յին ա ռաջ նութ յու նում ե ռա ցատկ և  վազք մար զաձ ևե-

րում  	Հայ	կա	նուշ	 	Բեգ	լար	յա	նը և  Վալ	յա	Ա	վագ	յա	նը	գրա վել են երկ	րորդ և 

	յո	թե	րորդ տե ղե րը:

2011 թվա կա նին  Կա պա նի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցի ա շա կեր տու հի 	Լաու	րա	

	Գաբ	րիել	յա	նը  Մոսկ վա յում մաս նակ ցել է ռու սաց լեզ վի «Ս	վե	տո	զար»	մի ջազ-

գա յին օ լիմ պիա դա յին և  ար ժա նա ցել  երկ րորդ կար գի դիպ լո մի:
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	Սո	ցիա	լա	կան	վի	ճա	կը

Ս յու նի քի մար զում ընդ հուպ մինչև 2008 թվա կա նի ֆի նան սա-տնտե սա-

կան ճգնա ժա մը տա րեց-տա րի կրճատ	վել	է	աղ քա տութ յան մա կար դա-

կը. 2004-2008 թվա կան նե րին Ս յու նի քում աղ քա տութ յան մա կար դա-

կը կրճատ վել էր 80 տո կո սով: Հե տա գա տա րի նե րին ճգ նա ժա մի հետ ևան քով 

աղ քա տութ յան մա կար դա կը Ս յու նի քում ա ճել է գրե թե մեկ եր րոր դով: Այ դու-

հան դերձ,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան՝ աղ քա տութ յան 

հաղ թա հար մանն ուղղ ված թի րա խա վոր ված քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում 

Ս յու նի քի մար զում շատ աղ քատ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի թի վը 2010 թվա-

կա նից նվա	զել	է: 

Ս յու նի քի մար զում տա րեց-տա րի	նվա	զել	է	նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի-

վը. 2003-2010 թվա կան նե րին նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը Ս յու նի քում 

նվա զել է ա վե լի քան կի սով չափ: 2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում նա խաճգ-

Ն	պաս	տա	ռու	ըն	տա	նիք	նե	րի	քա	նա	կը	Ս	յու-
նի	քի	մար	զում	(հա	զար	ըն	տա	նիք)
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2010 թվա կա նին Ս յու նի քում շատ աղ քատ տնա
յին տնտե սութ յուն նե րի թի վը 2009 թվա կա նի հա
մե մատ կրճատ վել է շուրջ 30 տո կո սով:



63

նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը նվա-

զել է գրե թե 40 տո կո սով:

2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում տասը հա զար բնակ չի հաշ վով գրանց վել 

է գրե թե մե	կու	կես	ան	գամ	 քիչ	 հան ցա գոր ծութ յուն, քան մի ջի նը հան րա պե-

տութ յու նում և կրկ նա կի պա կաս, քան հար ևան Վ րաս տա նում:

 Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի շուրջ 100	ե	րե	խա  հա ճա խում   է 

 Կա պա նի ե րե խա նե րի խնամ քի  և  պաշտ պա նութ յան գի շե րօ թիկ հաս տա տութ-

յուն:

 

Է միլ Ա գուլ յա նը  Բաք վից է հա սել Եր ևան, 
հե տո՝  Կա պան: Իսկ  Կա րի նե  Գաս պար յա նը 
Երև անից է: Եր կուսն էլ ծնո ղա զուրկ են և 
 տե ղա վոր վել էին  Կա պա նի թիվ 3 հա տուկ 
կրթա հա մա լի րում: « Միա սին ման կա պար-
տեզ գնա ցինք, միա սին՝ դպրոց, և  սի րե ցինք 
ի րար»,— պատ մում է քսա նու թամ յա  Կա րի նեն: 
Իսկ երբ Է մի լը նրան ա մուս նա նա լու ա ռա ջար-
կութ յուն է ա նում, լա լիս է նույ նիսկ, ա սում, որ 
եր կու տա րով փոքր ես, ոնց կա րե լի է պսակ վել: 
« Լա ցե լով գնա ցի տնօ րե նի̀   Ռի տա  Դավթ յա նի 
մոտ:  Ռի տա մա ման ծի ծա ղեց, կնա չեց Է մի լին ու 

ա սաց, հար սա նի քն ա նում ենք»,— հի շում են ա մու սին նե րը: Հար սա նի քին  Կա պա նի քա ղա քա պետ Ար թուր Ա թա յա նը 
մեկ մի լիոն դրամ է նվի րում:  Նո րապս ակ նե րը գու մա րը ա վանդ են ձևա կեր պում բան կում: « Դե դպրո ցի հան րա կա-
ցա րա նում ապ րում էինք, ա մեն ինչ կար, ա սե ցինք փո ղը մնա, մի լավ բան կա նենք, բայց չգի տեինք ինչ»,— պատ մում 
են նրանք: Ծն վում է աղ ջի կը̀  Սա ռան: Զ գա լով, որ այլևս հնա րա վոր չէ հան րա կա ցա րա նում ապ րել̀ ո րո շում են տուն 
գնել: « Տու նը գտանք, բայց փո ղը պա կա սում էր, տի կին  Ռի տան այս ան գամ էլ զան գեց և  փող գտավ:  Կա պա նի ճա-
նա պար հա շի նա րա րա կան ձեռ նար կութ յան տնօ րեն Ա րա րատ  Կա րա պետ յանն էլ օգ նեց և  մենք այժմ այս մեկ սեն-
յա կա նոց բնա կա րա նում ենք»,— ա սում է Է մի լը: Ի հար կե, կա րե լի է եր կու սեն յա կա նո ցի վե րա փո խել, բայց ա ռայժմ 
հնա րա վո րութ յուն չու նեն: « Մի քիչ փող աշ խա տեմ, հե տո էլ  Սա ռաս մե ծա նա, կմտա ծենք»,— ա սում է ըն տա նի քի 
հայ րը:  Նա քա ղա քա յին շու կա յում բան վո րութ յուն է ա նում, նպաստ են ստա նում, ապ րում են սի րով ու հա մե րաշխ: 
«Է մի լը սի րում ա ա սել,  Սա ռա յին բա րով-խե րով ա նենք, երկ րոր դը ցրցամ տանք»,— ծի ծա ղե լով լրաց նում է  Կա րի նեն̀  
հա մոզ ված լի նե լով, որ շատ ե րե խա ներ կու նե նան:
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2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա-

նիք նե րի 340	դպրո	ցա	կան ա մա ռա յին հան գիստն անց կաց րել է  Հան քա վա նի 

« Լու սա բաց» և « Հաս միկ» ման կա կան ա ռող ջա րա րա կան ճամ բար նե րում:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում նախ կին ԽՍՀՄ խնայ բան կում ներդր ված 

դրա մա կան ա վանդ նե րի դի մաց փոխ հա տու ցում են ստա ցել  Հայ րե նա կան մեծ 

պա տե րազ մի շուրջ 200	վե	տե	րաններ:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս յու նի քի մար զի հաշ ման դամ նե րին հատ	կաց	վել	

է	շուրջ 100 լսո ղա կան սարք, շուրջ 700 պրո թե զի և  օր թե զի կո շիկ, կո շի կի ներ-

դիր, ոտ քի պրո թեզ, ձեռ նա փայտ, հե նակ և  քայ լակ: 2011 թվա կա նին ա վե լի քան 

60 հաշ ման դա մի տրա մադր վել է ա ռող ջա րա նա յին ու ղե գիր:

2010 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում շուրջ 90	հաշ	ման	դամ	անվ ճար ստա ցել 

է ա ռող ջա րա նա յին ու ղեգ րեր:

 

Ս յու նի քի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է հա մայնք նե րի ե կա մուտ նե րի 

հավաքագրման մա կար դա կը. ե թե 2008 թվա կա նին հա մայնք նե րի ե կա մուտ նե-

րը հա վա քագր վել են գրե թե 87, 2009 թվա կա նին՝ շուրջ 89, իսկ 2010 թվա կա-

նին՝ շուրջ 96	տո	կո	սով, ա պա 2011 թվա կա նին Ս յու նի քի մար զում հա մայնք նե րի 

ե կա մուտ նե րի հա վա քագ րու մը կա տար վել է 98	տո	կո	սով՝ ընդ հուպ մո տե նա լով 

հար յուր տո կո սա նոց սա հա մա նագ ծին:
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		Հա	յոց		Զո	րա	նա	մա	կի	ա	մե	նահ	զորն	էր	սյու	նե	ցին.	քսան	հա	զար	հմուտ	

զո	րա	կանն	այ	սօր	էլ	ուժ	է	աշ	խար	հի	ցան	կա	ցած	բա	նա	կում:	Եվ	Ս	յու	նաց	

տի	րոջ	գահն	ար	քա	յի	կող	քին	էր:	Եվ	ար	քա	էր	Ս	յու	նաց	տե	րը՝		Սի	սակ	նա-

հա	պե	տի	զար	մից:

	Հա	յոց	հո	ղում	վեր	ջին	պե	տա	կա	նութ	յունն	էր	Ս	յու	նի	քի	թա	գա	վո	րութ-

յունն	 իր	ա	նա	ռիկ	 կրկնա	պա	րիսպ	ու	աշ	տա	րա	կա	բերձ	 	Բա	ղա	բեր	դով,	 որ	

ա	պաս	տան	 էր	 ու	 վեր	ջին	 հույս՝	 զո	րա	կա	նին,	 շի	նա	կա	նին	 ու	 քա	հա	նա-

յին:		Կան	գուն	էր		Տաթ	ևի	վան	քը՝	հա	յոց	հոգ	ևոր	ու	ժի	ու	մտքի	զո	րութ	յան	

կենտ	րո	նը,	կան	գուն	էր	և	Ս	յու	նաց	պե	տա	կա	նութ	յու	նը:	Եվ	երբ	բնութ	յան	

ար	հա	վիր	քի	 ու	 քոչ	վո	րի	 հար	ված	նե	րի	 տակ	 ըն	կավ	 	Տաթ	ևի	 վան	քը,	 սա-

սան	վեց	ու	խոր	տակ	վեց	նաև	հա	յոց	պե	տա	կա	նութ	յու	նը:

	Պատ	մութ	յու	նը	 բիրտ	 ու	սու	ցիչ	 է,	 իսկ	 նրա	 դա	սե	րից	 ե	րես	 թե	քո	ղը՝	

ան	միտ:		Սա	կայն	իր	դա	ժան	դա	սե	րը	սեր	տող	ժո	ղո	վուրդ	նե	րին	պատ	մութ-

յան	պարգ	ևը	շռայլ	է՝	ար	ժա	նա	պա	տիվ	տեղ	ա	պա	գա	յի	ար	ևի	տակ:

Ս	յու	նե	ցին	լավ	վար	դա	պետ	է	ու	լավ	ա	շա	կերտ:	Ս	յու	նե	ցին	պատ	մութ-

յան	դա	սե	րը	սեր	տում	է	բո	լո	րից	լավ,	քան	զի	դա	սագր	քի	է	ջե	րը	գրված	են	

իր	ար	յամբ:	Իս	րա	յել	Օ	րի,		Դա	վիթ		Բեկ,	Մ	խի	թար	Ս	պա	րա	պետ.	յու	րա	քանչ-

յու	րը	հա	յոց	միա	բա	նութ	յան	ու	միաս	նա	կա	նութ	յան	մի	հա	տոր	է	հե	ղի	նա-

կել	իր	մտքի	ու	սրի	զո	րութ	յամբ,	իր	ան	կա	սե	լի	նպա	տա	կաս	լա	ցութ	յամբ	

ու	վա	րա	կիչ	հա	վա	տով,	իր	վստահ	խոս	քով	հու	սա	հատ	սրտեր	է	բո	ցա	վա-

ռել	ու	մա	րած	շե	նե	րին	դար	ձել	հույս	ու	պատ	վար:	Ս	յու	նաց	բնաշ	խարհն	է	

ան	սա	ցել	նրանց	կո	չին.	լե	ռը	դար	ձել	է	ան	պա	րիսպ	ու	ամ	րա	կուռ	բերդ	ու	



66

կիր	ճը՝	խան	դակ:		Զան	գե	զու	րի	լեռ	նաշ	խար	հը	զո	րագր	վել	է	իր	տի	րոջ՝	սյու-

նե	ցու	կան	չով,	մեր	ժել	է	օ	տա	րի	խար	դա	վանքն	ու	խո	յա	ցել	թշնա	մու	վրա:

	Գու	ցե	 	Հա	յաս	տանն	այ	սօր	 կան	գուն	 է,	 քան	զի	 ի	նը	 դար	ա	ռաջ	խոր-

տակ	ված	 	Բա	ղա	բեր	դի	 վեր	ջին	պաշտ	պա	նի	 հանգ	չող	աչ	քե	րում	 թշնա	մին	

սար	սու	ռով	 կար	դաց	 հա	յոց	 զար	մի	 հա	րատ	ևութ	յան	 հան	դեպ	զո	րա	կա	նի	

հա	վա	տը:		Գու	ցե:	Ան	վի	ճե	լի	է	մի	բան.		Բա	ղա	բեր	դի	ա	նա	նուն	պաշտ	պա	նի	

սե	րունդ	ներն	 ի	րենց	 հո	ղում	 կանգ	նած	 են	 սյու	նաց	 լեռ	նե	րից	ա	մուր,	 իսկ	

սել	ջուկ	նվա	ճո	ղից	մնա	ցել	է՝	ո	չինչ:

Վս	տա	հա	բար,	 	Հա	յաս	տանն	այ	սօր	կան	գուն	է,	քան	զի	ի	նը	տաս	նամ-

յակ	ա	ռաջ		Զան	գե	զու	րից	հե	ռա	ցող		Լեռ	նա	հա	յաս	տա	նի	վեր	ջին	պաշտ	պա-

նը,	որ	ան	հա	վա	սար	մար	տում	ջախ	ջա	խել	էր	ո	խե	րիմ	թշնա	մու	ող	նա	շա	րը,	

առ	յու	ծա	ծին	մոր	աչ	քե	րում	սե	րունդ	նե	րի	հա	րատ	ևութ	յան	վստա	հութ	յու	նը	

կար	դաց:	Ան	վի	ճե	լի	է	մի	բան.		Լեռ	նա	հա	յաս	տա	նը	նվա	ճած	պե	տութ	յու	նը	

կոր	ծան	վեց	տաս	նամ	յակ	ներ	անց,	իսկ	սպա	րա	պե	տի	սե	րուն	դը	փլա	տակ-

նե	րի	տա	կից	ե	լավ	ամ	րա	ցած	ու	ան	խոր	տակ:

Ե	լավ	անց	յա	լի	 դա	սե	րի	 հա	տոր	նե	րը	 հի	շո	ղութ	յան	 մեջ	 ու	ա	պա	գա	յի	

հան	դեպ	վստա	հութ	յու	նը՝	սրտում:	Ե	լավ,	որ	հա	րատ	ևի	աշ	խար	հում	ա	մե-

նահ	րա	շա	գեղ	հո	ղում,	ուր	ա	րա	րի	չը	դրախ	տի	պար	տե	զից	մի	կտոր	է	մո-

ռա	ցել:

	Հո	ղում,	ուր	հանգ	չում	է	մի	խրոխտ	անց	յալ,	և		մի	փա	ռա	վոր	գա	լիք	է	

ծաղ	կու	մ։





Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Սյունիքի 
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 Սյունիքի մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը սյունիքցին 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:


