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Գեղարքունիք

	Ծո	վա	զարդ	գա	վա	ռի՝		Գե	ղար	քու	նի	քի	սրտում,	ծո	վի	մա	կեր	ևույ	թից	

ա	վե	լի	քան	1,800	մետր	բարձ	րութ	յան	վրա,	երկ	նա	բույր	լեռ	նե	րի	

ա	փի	 մեջ,	 քսա	նութ	 գե	տե	րի	 գրկին,	 եր	կին	քը	 երկն	քին	 է	 նա	յում	

շուրջ	 քսան	հինգ	 հա	զար	 տա	րի:	 	Հա	յոց	 բնաշ	խար	հի	 անկրկ	նե	լի	 շափ	յու-

ղան՝	աշ	խար	հում	մե	ծութ	յամբ	երկ	րորդ	բարձ	րա	դիր	ա	նու	շա	համ	լիճ	Ս	ևա-

նը,	հայ	ժո	ղովր	դի	ծննդի,	վե	րելք	նե	րի	ու	ան	կում	նե	րի,	վե	րածնն	դի	ու	հա-

րատ	ևութ	յան	մշտար	թուն	վկան	է:		Գա	վա	ռա	գե	տը,	Ար	գի	ճին,		Մար	տու	նին,	

	Կար	ճաղբ	յու	րը,	 	Մաս	րի	կը,	 Ձկ	նա	գետն	 ու	 նրանց	 մեծ	 ու	 փոքր	 քույ	րե	րը	

սնում	են		Կով	կա	սի	լճե	րի	թա	գու	հու	հի	շո	ղութ	յու	նը,	իսկ	Հ	րազ	դա	նը՝	հի	նա-

վուրց	Իլ	դա	րու	նին,		Գե	ղա	մա	ծո	վի	օրհ	նութ	յունն	ու	ե	ռան	դը	ե	րակ	նե	րում,	

գե	ղար	քուն	յաց	լեռ	նե	րի	համ	բույ	րը	հասց	նում	է	հա	յոց	մայր	գե	տին:

Ամ	պե	րը	համ	բու	րում	են	Աժ	դա	հա	կի,	Ս	պի	տա	կա	սա	րի,		Վար	դե	նի	սի	ու	

	Գե	ղա	սա	րի	կա	տար	նե	րը	և	Ա	րե	գու	նու,	 	Գե	ղա	մա,		Վար	դե	նի	սի,	 	Փամ	բա	կի	

ու	Ս	ևա	նի	լեռ	նե	րի	լան	ջե	րին	հոր	դում	են	ջինջ	ու	մեղ	րա	ծոր	աղբ	յուր	ներն	

ու	խայ	տում	փախ	չան	ջրե	րը:		Պարզ	կա	գի	շեր	նե	րում	նա	խան	ձում	են	աստ-
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ղե	րը	Ակ	նա	լճի	փայ	լին,	ու	Արևն	իր	թեք	ված	պսակն	է	ուղ	ղում	Ար	մա	ղա	նի	

հա	յե	լում:

	Ծո	վի	տա	րե	կիցն	է	մար	դը	ծո	վա	զարդ	գա	վա	ռում.	հայն	այս	տեղ	հաս-

տատ	վել	 է	 հա	զա	րամ	յակ	ներ	 ա	ռաջ:	 	Դա	րեր	 շա	րու	նակ	 Ս	ևա	նա	 լճի	 խո-

րունկ	 ջրե	րը	 հու	սա	լիո	րեն	 պահ	պա	նել	 են	 նա	խա	հայ	րե	րի	 գաղտ	նի	քը:	

	Գաղտ	նա	պահ	ջրե	րը	սա	կայն	մի	օր	հետ	քաշ	վե	ցին	մար	դու	կար	ճամ	տութ-

յամբ	 և	 	սե	րունդ	նե	րի	 հա	յաց	քին	 բաց	վեց	 քա	ղա	քակր	թութ	յան	 ծագ	ման	

խոր	հուր	դը:	Լ	ճա	շե	նի	հնա	վայ	րում	դա	րա	վոր	ջրե	րի	գրկից	ա	սես	ա	րար	չի	

հրա	մա	նով	ա	զատ	ված	դուրս	ե	լան	սայլ	ու	ռազ	մա	կառք,	սլաք	ու	սա	փոր,	

կեռ	ու	կա	րաս,	զարդ	ու	զենք:		Դուրս	ե	լան,	որ	խո	սեն	հին	օ	րե	րում	մար	դու	

իղ	ձե	րի	ու	մա	քառ	ման,	ապ	րուս	տի	ու	բար	քի,	սի	րո	ու	ա	տե	լութ	յան	մա	սին:

	Հեշտ	 չէ	 հաս	կա	նալ	 գե	ղար	քուն	յաց	պատ	մութ	յան	 ու	 մշա	կույ	թի	 կո-

թող	նե	րի	 լե	զուն.	 այս	տեղ	 կողք-կող	քի	 խո	սում	 են	 ժայ	ռա	պատ	կերն	 ու	

կա	մուր	ջը,	 դամ	բա	րանն	 ու	 սահ	մա	նա	քա	րը,	 սե	պա	գիրն	 ու	 մա	գա	ղա-

թը,	խաչ	քարն	ու	ամ	րո	ցը:	Ի	րար	հերթ	 չտա	լով	խո	սում	են	ու	րար	տա	կան	

խրոխ	տութ	յամբ	 ու	 հե	զութ	յամբ՝	 գյու	ղե	րի	 շուր	թե	րին	 բու	սած	 մա	տուռ-
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նե	րի,	խո	սում	 են	 մե	հե	նա	կան	խորհր	դա	վո	րութ	յամբ	 ու	 կայ	ծա	կից	 կապ-

տած	քա	րին	քա	րով	քա	շած	պատ	կեր	նե	րի	ուղ	ղա	խո	սութ	յամբ:		Խո	սում	են	

	Խալդ	աստ	ծո	հրա	մա	նով	ու		Տի	րա	մոր	պա	հա	պան	ա	ղոթ	քով:		Պատ	մում	են,	

ինչ	պես	 բարձ	րա	ցավ	 	Հինգ	 	Քար	ամ	րո	ցը,	 ինչ	պես	 ըն	կավ	Իշ	տի	կու	նին	 ու	

կանգ	նեց	առ	յու	ծա	կերպ	աստ	ծո	դու	ռը:	 	Պատ	մում	են,	 ինչ	պես	հա	յոց	Ար-

տա	շես	ար	քան	գյու	ղե	րի	միջև	հա	յոց	պատ	մութ	յան	մեջ	ա	ռա	ջին	հո	ղա	բա-

ժա	նումն	ա	րեց	այս	տեղ,	ու	իր	«վար	չա	տա	րած	քա	յին	բա	րե	փո	խում	նե	րը»	

հա	վեր	ժաց	րեց	սա	լե	րով:	 	Պատ	մում	են,	ինչ	պես	 	Շահ	Աբ	բա	սի	 չար	կա	մոք	

հա	յը	 քշվեց	իր	 հո	ղից,	 որ	 իր	 հմուտ	ու	աշ	խա	տա	սեր	 էութ	յամբ	ծաղ	կեց-

նի	ու	րի	շի	եր	կի	րը,	և		թե	ինչ	պես,	դա	րեր	անց,	ա	րար	չի	ա	նի	մա	նա	լի	ճամ-

փա	նե	րով		Դա	րույն	քի	հո	վիտ	նե	րից,	 	Բա	յա	զե	տից	ու	 	Դիա	դի	նից,	 	Մա	կո	ւից	

և	Ա	լաշ	կեր	տից	հա	յը	դար	ձավ	ի	շրջանս	յուր	ու	վե	րա	հաս	տատ	վեց	իր	հո-

ղում:		Դար	ձավ	հայն	իր	հո	ղին,	որ	ծաղ	կեց	նի	ի	րենն	ու	զո	րա	նա,	որ	օ	տա	րի	

զո	րութ	յունն	այլևս	 չկա	րե	նա	 ի	րեն	 բա	ժա	նել	 իր	 հո	ղից:	 Ե	կավ,	 որ	ապ	րի	

նախ	նի	նե	րի	ա	վան	դով	ու	սե	րունդ	ներ	ապ	րեց	նի:



6

	Մար	դը

Գե ղար քու նի քի մար զի բնակ չութ յու նը 2002 թվա կա նից ի վեր 

 տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	է, ընդ ո րում, 2002-2011 թվա կան նե րին բնակ-

չութ յան թվա քա նա կի տա րե կան փո փո խութ յու նը  Գե ղար քու նի քում 

ա վե լի բարձր էր, քան մի ջի նը  Հա յաս տա նում: 2002-2011 թվա կան նե րին 

 Հան րա պե տութ յան բնակ չութ յունն ա ճել է շուրջ եր կու տո կո սով, մինչ դեռ 

 Գե ղար քու նիում նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում բնակ չութ յու նն ա վե լա ցել է շուրջ 

2.3 տո կո սով:

 Գե ղար քու նի քի մար զում ծնված նե րի թվա քա նա կը 2002 թվա կա նից տա րեց-

Բ	նակ	չութ	յան	թվա	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(հա	զար	մարդ)

Ծն	ված	նե	րի	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)
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տա րի սկսել է ա վե լա նալ, իսկ դրան նա խոր դած ժա մա նա կա հատ վա ծում ծնունդ-

նե րի թվի նվա զու մը փո խա րին վել է ա ճով: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի 

մար զում ծնվել է մեկ	եր	րոր	դով	ա	վե	լի ե րե խա, քան 2001 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում հա զար բնակ չի հաշ վով ծնվել է 

ա	վե	լի	շատ	ե րե խա, քան մի ջի նում հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին կամ գյու-

ղա կան հա մայնք նե րում և  ա	վե	լի	շատ, քան մի ջի նում հան րա պե տութ յու նում:

 Գե ղար քու նի քի մար զում, 2003 թվա կա նից սկսած, տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	

է	բնակ չութ յան բնա կան ա ճը: 

2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նում մա հա ցութ յան ա	մե	նա	ցածր մա կար դա կը 

Ծն	ված	նե	րի	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար-
զում	1000	բնակ	չի	հաշ	վով	(մարդ)
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ՎերջինտասնամյակումԳեղարքունիքիմարզուման
նախադեպաճելէծնելիությունը.2010թվականինհա
զարբնակչիհաշվովԳեղարքունիքումծնվելէ60տո
կոսովավելիերեխա,քան2001թվականին:

2010թվականինԳեղարքունիքումբնակչությանբնա
կանաճը2002թվականիկրկնապատիկնէր:
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 Գե ղար քու նի քում էր. 2011 թվա կա նին հա զար բնակ չի հաշ վով  Գե ղար քունի քի 

մար զում մա հա ցած նե րի թի վը գրե թե մեկ տա սնե րոր դով ա վե լի պա կաս էր, 

քան մի ջի նում հան րա պե տութ յու նում, ա վե լի ցածր, քան մի ջի նում հան րա պե-

տութ յան քա ղա քա յին և գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րում, ա	վե	լի	ցածր, քան մայ-

րա քա ղաք Եր ևա նում:

2011 թվա կա նին  Գեսղար քու նի քի մար զում ստեղծ վել են 60	տո	կո	սով	ա	վե	լի 

ըն տա նիք ներ քան 2000 թվա կա նին. գրանց վել է 530	ա	մուս	նութ	յուն	ա	վե	լի:

 Միա ժա մա նակ, 2011 թվա կա նին ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի թի վը 

 Գե ղար քունիքի մար զում 2007 թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	է 15 տո կո սով:

2003 թվա կա նից սկսած՝  Գե ղար քու նի քի մար զում տա րեց-տա րի նվա	զել	 է	

մեկ նող նե րի թի վը. 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քից մեկ նել է կրկնա կի պա կաս 

Ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(միա	վոր)

883

1,414
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2011թվականինԳեղարքունիքիմարզումմանկականմահացութ
յունը2001թվականիհամեմատնվազելէշուրջմեկերրորդով:

ՀայաստանիՀանրապետությունում2011թվականինտա
սըհազարբնակչիհաշվովամուսնալուծություննե
րիամենացածրցուցանիշըԳեղարքունիքումէ:
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մարդ, քան 2002 թվա կա նին: 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝  Գե ղար քու նի քից մեկ-

նող նե րի թի վը 2010 թվա կա նին նվա զել է 40 տո կո սով: 

Տն	տե	սութ	յան	սյու	նե	րը

 Գե ղար քու նի քի մար զում 2011 թվա կա նին նա խորդ տար վա հա մե մատ 

շո	շա	փե	լիո	րեն	 ա	ճել	 է արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը՝ 

ա վե լի քան 40 տո կո սով:

	Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զից	մեկ	նող	նե	րի	քա	նա	կը	(մարդ)

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը		Գե	ղար	քու-
նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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 Գե ղար քու նի քի մար զում արդ յու նա բե րութ յան տար բեր ճյու ղե րը զար գա ցել 

են ա	ռա	վել	հա	մա	չափ, քան հան րա պե տութ յան այլ մար զե րում. 2011 թվա կա-

նին  Գե ղար քու նի քի մար զում հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ-

րան քը կազ մել է արդ յու նա բե րա կան հա մա խառն ար տադ րան քի մեկ եր րոր դը, 

մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քը՝ շուրջ 42 տո կո սը, իսկ է լեկտ րաէ-

ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վա լը՝ մեկ քա ռոր դը:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար-

Արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	կա	ռուց	ված	քը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում,	2011թ.

Մ	շա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա-
վա	լը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	դրամ)
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տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2004 թվա կա նի ծա վա լի 

կրկնա	պա	տիկն	էր:

 Գե ղար քու նի քը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում եր	րորդն	 է	 մա նա ծա-

գոր ծա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով՝ զի ջե լով միայն 

Ս յու նի քին և  Շի րա կին:  Գե ղար քու նի քը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում եր-

րորդն	է	նաև	փայ տան յու թի մշակ ման, փայ տից և խ ցա նա կեղ ևից, ծղո տից և 

հ յուս կեն նյու թե րից ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում գոր ծել են շուրջ 85	ար	տադ	րա-

կան	 ձեռ	նար	կութ	յուններ, այդ թվում մար զի տնտե սութ յան մեջ էա կան դե-

րա կա տա րում ու նե ցող  Սոթ քի ոս կու հան քը, «	Գոլ	դեն	 	Լենս» ըն կե րութ յու նը, 

Ս	ևա	նի հա	ցի	գոր	ծա	րա	նը,  Վար	դե	նի	սի	քար	հան	քը,  Կա	տա	րո	ղա	կան	սար-

քե	րի	գոր	ծա	րա	նը:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քում գոր ծել է «Ա	րե	գակ»	ու նի վեր սալ 

վար կա յին կազ մա կեր պութ յու նը, որ մար զի հինգ տա րա ծաշր ջան նե րում բնակ-

չութ յա նը մա տու ցել է ֆի նան սա կան բարձ րա կարգ ու հա սա նե լի ծա ռա յութ յուն-

ներ:

 Գե ղար քու նի քի մար զը հան րա պե տութ յան գյու ղատնտ ե սութ յան ա ռա-

ջա տարն է՝ երկ րի շտե մա րա նը: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար-

զում գյու ղատն տե սութ յան 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: 2007-2011 

Հետճգնաժամային2011թվականինԳեղարքունիքիմար
զումմշակողարդյունաբերությանարտադրանքիծավալընա
խորդտարվահամեմատավելացելէշուրջմեկհինգերորդով:

2011թվականինՀայաստանումգյուղատնտեսությանհամա
խառնարտադրանքիմեկհինգերորդնապահովելէԳեղարքունիքի
մարզը,ավելի,քանհանրապետությանորևէայլմարզ:
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թվա կան նե րին՝ հինգ տա րում,  Գե ղար քու նի քի մար զում ար տադր վել է ըն թա ցիկ 

գնե րով նույն	ծա	վա	լի գյու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ րանք, որ	քան	

նա	խորդ	տա	սը	տա	րի	նե	րին	միա սին:

 Գե ղար քու նի քի մար զում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ա վե լի քան 

եր կու եր րոր դը բա ժին է ընկ նում բու սա բու ծութ յա նը, իսկ շուրջ մեկ եր րոր դը՝ 

Գ	յու	ղատն	տե	սութ	յան	հա	մա	խառն	ար	տադ	րան	քը		Գե	ղար-
քու	նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010թվականինԳեղարքունիքիմարզումբուսաբու
ծությանհամախառնարտադրանքիծավալնընթա
ցիկգներով2000թվականիծավալիգրեթեյոթնա
պատիկնէրև2005թվականիկրկնապատիկը:
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ա նաս նա բու ծութ յա նը: 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան բու սա բու ծութ յան 

հա մա խառն ար տադ րան քի ծա վա լի ա	վե	լի	քան	մեկ	հին	գե	րորդն ար տադր-

վել է  Գե ղար քու նի քում: 2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում,  Գե ղար քու նի քի 

մար զում ըն թա ցիկ գնե րով ար տադր վել է բու սա բու ծութ յան ա վելի մեծ ծա վա-

լով ար տադ րանք, քան 1999-2006 թվա կան նե րին՝ նա խորդ ութ տա րի նե րին 

միա սին:

1998-2010 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զը ե ղել և մ նում է հան րա պե-

տութ յու նում ա նաս նա բու ծութ յան ար տադ րան քի ան գե րա զան ցե լի ա	ռա	ջա	տա-

րը: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում ա նաս նա բու ծութ յան հա մա խառն 

ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով 2001 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:

 Գե ղար քու նի քի մար զը հան րա պե տութ յան հա ցի շտե մա րանն է.  Հա յաս տա նում 

հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ-

	Բու	սա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010թվականինԳեղարքունիքիմարզումէարտադր
վելհանրապետությունումանասնաբուծությանհա
մախառնարտադրանքիմեկվեցերորդը:
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յուն նե րի յու	րա	քանչ	յուր	 չորս	 հեկ	տա	րից	 մե	կը մշակ վում է  Գե ղար քու նի քի 

մար զում, ա վե լի շատ, քան հան րա պե տութ յան այլ վեց մար զե րում միա սին:

 Վեր ջին տա րի նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կող-

մից  Գե ղար քու նի քի մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին տրա մադր ված 

բազ մա կող մա նի ա ջակ ցութ յան արդ յուն քում նկա	տե	լիո	րեն	բարձ	րա	ցել	է	հա-

ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը:

2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նում հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին 

մշա կա բույ սե րի բեր քի շուրջ 30	տո	կոսն	ար	տադր	վել	է  Գե ղար քու նի քի մար-

զում՝ ա վե լի, քան հան րա պե տութ յան այլ վեց մար զե րում միա սին: 2007-2011 

Ա	նաս	նա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Գե	ղար	քու	նի-
քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Ա	նաս	նա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	
ՀՀ	մարզերում,	2010թ.
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թվա կան նե րին՝ հինգ տա րում,  Գե ղար քու նի քի մար զում ստաց վել է հա ցա հա-

տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի նույն	քան	բերք, որ քան 1995-

2006 թվա կան նե րին՝ տաս	ներ	կու	տա	րում: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի 

	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		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(հա)

	Հա	ցա	հա	տի	կա	յին	և		հա	տի	կաըն	դե	ղե	նա	յին	մշա	կա	բույ-
սե	րի	հա	մա	խառն	բեր	քը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.
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ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

71.2%

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
28.8%

20102011թվականներին՝երկուտարում,Գեղարքունիքիմարզում
հացահատիկայինևհատիկաընդեղայինմշակաբույսերիբերքըկազ
մելէնույնքան,որքան2006թվականինողջհանրապետությունում:
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մար զում հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա բույ սե րի բեր քը, (126.7 

հա զար տոն նա), 2003 թվա կա նի կրկնա	պա	տիկն	էր:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ-

յուն նե րը նա խորդ տաս նամ յա կում 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել են մեկ 

եր րոր դով:

 Գե ղար քու նի քում է ար տադր վում հան րա պետութ յու նում կար տո ֆի լի բեր քի 

ա	վե	լի	քան	45	տո	կո	սը: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում կար տո ֆի լի 

բեր քը ե րեք քա ռոր դով ա վե լի էր, քան 2002 թվա կա նին:

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա-

վա րութ յան հո գա ծութ յան և  ջան քե րի շնոր հիվ  Գե ղար քու նի քի մար զում տա-

Հայաստանումկարտոֆիլիցանքատարածություններիգրեթե
կեսըԳեղարքունիքիմարզումեն՝շուրջ13.5հազարհեկտար:

	Կար	տո	ֆի	լի	ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

52.9%

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
47.1%

Միայն2008թվականինԳեղարքունիքիմար
զումստացվելէկարտոֆիլինույնքանբերք,որ
քան2000թվականինողջհանրապետությունում:
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րեց-տա րի բարձ րա ցել է կար տո ֆի լի բեր քատ վութ յու նը. 2011 թվա կա նին 

 Գե ղար քու նի քի մար զում կա րտո ֆի լի բեր	քատ	վութ	յունն	 ան	նա	խա	դեպ	

բարձր	էր՝ հեկ տա րից շուրջ 19 տոն նա:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում մշակ վել է բան ջա րա նո ցա յին մշա-

կա բույ սե րի գրե թե 45	 տո	կո	սով	 ա	վե	լի ըն դար ձակ ընդ հա նուր ցան քա տա-

րա ծութ յուն, քան 2001 թվա կա նին: 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում 

բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի եր րորդ ա	մե	նաըն	դար	ձակ ցան քա տա րա-

ծութ յուն նե րը  Գե ղար քու նի քի մար զում էին՝ զի ջե լով միայն Ա րա րատ յան դաշ-

տա վայ րին:

 Բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յամբ ևս  Գե ղար քու նի քի 

մար զը հան րա պե տութ յու նում զի ջում է միայն Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րին: 

 Բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը  Գե ղար քու նի քի մար զում 

2008-2011 թվա կան նե րին ան նա խա դեպ ա վե լա ցել է, այդ թվում՝ գյու ղատնտե-

սա կան աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ջան քե րի և գ յու ղա ցիա կան 

տնտե սութ յուն նե րին հա մա կող մա նի ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ: 2011 թվա կա նին 

2011թվականինգեղարքունիքցին2000թվականիհամեմատ
մեկհեկտարիցստացելէկարտոֆիլիկրկնակիավելիբերք:

	Բան	ջա	րա	նո	ցա	յին	մշա	կա	բույ	սե	րի	մի	ջին	բեր	քատ-
վութ	յու	նը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(ց/	հա)
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 Գե ղար քու նի քում գյու ղատն տես նե րը ստա ցել են բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ-

սե րի եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	շատ բերք, քան 2001 թվա կա նին: 

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի 

տա րա ծութ յուն նե րը 2003 թվա կա նի հա մե մատ ըն	դար	ձակ	վել	են ա վե լի քան 

մեկ հին գե րոր դով: 

 Թե պետ պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րը 

 Գե  ղար քու նի քի մար զում հան րա պե տութ յան այլ մար զե րի հա մե մատ մեծ չեն, 

այ դու հան դերձ,  Գե ղար քու նի քի տնկարկ նե րի բեր քատ վութ յունն ա մե նա մեծն 

է հան րա պե տութ յու նում. մեկ հեկ տար տնկարկ նե րից  Գե ղար քու նի քում գյու-

ղատն տես նե րը ստա նում են ա	վե	լի	շատ	բերք, քան ստա նում են մեկ հեկ տա րից 

հան րա պե տութ յան յոթ մար զե րում և  մայ րա քա ղաք Եր ևա նում միա սին: 2007-

2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ-

նե րի բեր քատ վութ յունն ան	նա	խա	դեպ	ա	ճել	է. 2010 թվա կա նին տնկարկ նե րի 

մեկ հեկ տա րից գյու ղատն տես նե րը  Գե ղար քու նի քում հա	վա	քել	են	եր	կու	սու-

կես	ան	գամ	ա	վե	լի	շատ	բերք, քան 2002 թվա կա նին:

20072011թվականներին՝հինգտարում,Գեղարքունիքիմար
զումստացվելէբանջարանոցայինմշակաբույսերիավելիշատ
բերք,քան19982005թվականներին՝ութտարումմիասին:

Պտ	ղի	և		հա	տապտ	ղի	մի	ջին	բեր	քատ	վութ	յու-
նը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ	(ց/	հա)
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2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում պտղի և  հա տապտ ղի բերքն ան-

նա	խա	դեպ	բարձր	էր՝ 23.3 հա զար տոն նա, հնգա	պա	տիկ	ա	վե	լի, քան 2001 

թվա կա նին և կրկ	նա	կի	ա	վե	լի, քան 2004 թվա կա նին:  Թե պետ  Գե ղար քու նի քի 

մար զում պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րը հան րա պե-

տութ յու նում տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րի չորս տո կոսն ան գամ չեն կազ-

մում, այ դու հան դերձ  Հա յաս տա նում պտղի և  հա տապտ ղի բեր քի մեկ	տաս	նե-

րոր	դը հա վա քում են  Գե ղար քու նի քում:

 Հա յաս տա նում խո շոր եղջ երա վոր ա նա սուն նե րի գլխա քա նա կի մեկ վե ցե րոր-

դը  Գե ղար քու նի քի մար զում է: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում խո շոր 

եղջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլխա քա նա կը 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	

է	մեկ հին գե րոր դով:

1998-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում էր  Հա յաս տա նում կո վե-

րի ա	մե	նա	մեծ	գլխա	քա	նա	կը: 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում կո վե րի 

գլխա քա նա կի մեկ հին գե րոր դը բուծ վել է  Գե ղար քու նի քում: 2001-2011 թվա-

	Գե	ղար	քու	նի	քի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	խո	շոր	եղ	ջե-
րա	վոր	ա	նա	սուն	նե	րի	թվա	քա	նա	կում,	2011թ.

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

83.2%

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
16.8%

19982010թվականներինԳեղարքունիքիմար
զումէրհանրապետությունումխոշորեղջերա
վորանասուններիամենամեծգլխաքանակը:
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կան նե րին կո վե րի գլխա քա նա կը  Գե ղար քու նի քի մար զում ա	վե	լա	ցել	է	15 տո-

կո սով:

2001-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում խո զե րի գլխա քա նակն 

ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	90	տո	կո	սով:

1998 թվա կա նից ի վեր,  Գե ղար քու նի քի մար զում ի րաց վել է ա	վե	լի	մեծ քա-

շով ա նա սուն և թռ չուն, քան հան րա պե տութ յան այլ մար զում:  Գե ղա րքու նի քի 

մար զում է ի րաց վել  Հա յաս տա նում ի րաց ված ա նա սու նի կամ թռչնի յու րա քանչ-

յուր վե ցե րորդ տոն նան: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում ի րաց վել է մե	կու-

կես	ան	գամ	ա	վե	լի	մեծ քա շով ա նա սուն և թռ չուն, քան 2002 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում է ար տադր վել  Հա յաս տա նում ար տադր-

	Գե	ղար	քու	նի	քի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	կո	վե	րի	թվա	քա	նա	կում,	2011թ.

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

80.9%

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
19.1%

Հայաստանումոչխարներիևայծերիամենամեծգլխաքա
նակըԳեղարքունիքիմարզումէ.շուրջ91հազարգլուխ՝յու
րաքանչյուրվեցերորդգլուխըհանրապետությունում:

ԳեղարքունիքիմարզըՀայաստանումթիվմեկկաթնարտադրողն
է.19982011թվականներինԳեղարքունիքումարտադրվելէավե
լիմեծծավալովկաթ,քանհանրապետությանայլմարզում:
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ված կա թի շուրջ մեկ հին գե րոր դը: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում 

2003 թվա կա նի հա մե մատ ար տադր վել է մեկ քա ռո ր դով ա վե լի կաթ:

 Գե ղար քու նի քը նաև հան րա պե տութ յու նում բրդի	ա	մե	նա	մեծ	ար	տադ	րողն	

է. 2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում ար տադր ված բրդի յու րա քանչ յուր հին գե-

րորդ տոն նա ար տադր վել է  Գե ղար քու նի քում:

	Գե	ղար	քու	նի	քի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	կա	թի	ար	տադ-
րութ	յան	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում,	2011թ.

	Հավ	կի	թի	ար	տադ	րութ	յու	նը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	հատ)

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

80.9%

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
19.1%
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20032010թվականներինԳեղարքունիքիմարզումհավ
կիթիարտադրությունըկրկնապատկվելէ:
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2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զի ա վե լի քան 30	հա	մայնք-

նե	րում հիմ նա նո րոգ վել են ո ռոգ ման ջրա տա րեր և ջ րա հա վաք ա վա զան ներ, 

մաքր վել, նո րոգ վել և  վե րա կանգ վել են ո ռոգ ման և  կո լեկ տո րադ րե նա ժա յին 

ցան ցեր, ջրար բիաց ման հա մա կար գեր, կա ռուց վել են եր րորդ կար գի ջրանցք-

ներ և  պոմ պա կա յան ներ, հո րատ վել են խոր քա յին հո րեր:

2010-2011 թվա կան նե րին  Մեծ		Մաս	րի	կի	ինք նա հոս հա մա կար գի գոր ծարկ-

ման արդ յուն քում		Վար	դե	նիս,		Շատջ	րեք,		Շատ	վան,		Մեծ		Մաս	րիկ հա մայնք-

նե րում ո ռո գե լի տա րա ծութ յուն ներն ընդ հա նուր առ մամբ ըն դար ձակ վե ցին 

շուրջ 2,000	հեկ	տա	րով: Ո ռոգ ման ինք նա հոս հա մա կար գի շուրջ 9,400	մետր	

եր կա րութ յամբ հա մա կար գի 5 կի լո մետր հատ վածն ամ բող ջութ յամբ նո րաց վել 

է,	4,400	մետ	րը̀  վե րա նո րոգ վել:

2011 թվա կա նին գոր ծարկ վե ցին 	Զո	լա	քար և 	Մար	տու	նի հա մայնք նե րի վե-

րա կա ռուց ված պոմ պա կա յան ներն ու ինքն ահոս հա մա կար գը, ո րոնք գտնվում 

են «Ս	ևան»	ազ	գա	յին	պար	կում և ս նուց վում են Ս	ևա	նա լճի ջրով: Լ ճի մա-

կար դա կի տա տա նում նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող խնդիր նե րը լու ծե լու նպա-

տա կով 	Զո	լա	քա	րում կա ռուց վել է երկ րորդ աս տի ճա նի պոմ պա կա յա նի նոր 

շենք, իսկ 	Մար	տու	նիում վե րա կա ռուց վել է պոմ պա կա յա նի նախ կին շեն քը: 

 Կա տար ված աշ խա տանք նե րը, մաս նա վո րա պես, նե րա ռում են խո րա սուզ վող 

պոմ պե րի տե ղադ րում, պոմ պա կա յա նի կա ռա վար ման ավ տո մա տաց ման հա-

մա կար գե րի ներդ րում, մի ջին և  ցածր լար ման է լեկտ րա սար քե րի փո խա րի նում: 

Հայաստանի	Հանրապետության	նախագահ	Սերժ	
Սարգսյանը,	ՀՀ	տարածքային	կառավարման	նախարար	

Արմեն	Գևորգյանը	և	Գեղարքունիքի	մարզպետ
Նվեր	Պողոսյանը՝	աշխատանքային	քննարկման	ընթացքում
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Արդ յուն քում շուրջ ի նը հա զար ջրօգ տա գոր ծող ներ հնա րա վո րութ յուն ու նեն 

օգտ վելու հու սա լի ո ռո գու մից շուրջ 800	 հեկ	տար	 հո ղա տա րած քի վրա՝ մեկ 

հին գե րոր դով ա վե լի, քան նախ քան ո ռոգ ման հա մա կար գի վե րա գոր ծար կումը: 

Ընդ հա նուր առ մա մաբ միայն 2011 թվա կա նին ո ռո գե լի հո ղե րը մար զում ա վե-

լա ցել են ա վե լի քան 1,230	հեկ	տա	րով և  կազ մել ա վե լի քան 9,700	հեկ	տար: 

2011 թվա կա նին հա մայնք նե րի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին է տրվել 

ա վե լի քան 5	մի	լիոն	խո	րա	նարդ	մետր ո ռոգ ման ջուր, վար ձավ ճար նե րի գան-

ձու մը կա տար վել է 90 տո կո սով:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բից  Գե ղար քու նի քում գոր ծում է կա թի վե րամ շակ-

ման տասն մեկ և մ սի վե րամ շակ ման եր կու կետ:

2011 թվա կա նին  Վա	հան,	 	Լիճք,	 	Գեղ	հո	վիտ,	 Ախպ	րա	ձոր,	 	Սա	րու	խան,	

	Գան	ձակ,		Ճամ	բա	րակ,		Նո	րա	տուս,	Աղ	բերք,		Վար	դա	ձոր,		Շոր	ժա,	Ա	վա	զան 

հա մայնք նե րը ձեռք են բե րել ան վա վոր տրակ տոր ներ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քում հա մայնք նե րում պատ վաստ վել է 

ա նա սուն նե րի ողջ գլխա քա նա կը, արդ յուն քում կանխ վել է  Ճամ բա րա կի տա-

րած քում ա նա սուն նե րի դա բաղ հի վան դութ յան տա րա ծու մը:  Միայն 2010 թվա-

կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը հա մայնք նե րին է 

հատ կաց րել ա վե լի քան 100	մի	լիոն	դրա	մի	բու ժան յութ:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զի գյու ղատնտ ես նե րին տրա մադր վել է 

շուրջ եր կու տոն նա ցին կի ֆոս ֆիդ՝ մկնան ման կրծող նե րի դեմ պայ քա րի նպա-

տա կով:

Ծովասար գյուղի կենտրոնում միանգամից երեք նորակառույցների հայտնվելը գյուղացիների 
պարծանքն է դարձել: Դպրոց, բուժամբուլատորիա, մշակույթի տուն՝ երեք կարևորագույն 
կենտրոններ: Ծովասարցի Շահեն Կակոյանն ասում է, որ եթե առաջ իրենց մոռացված էին 
համարում, հիմա հասկանում են, որ երկրում ամեն ինչ հերթով է կատարվում ու հերթն իրենց էլ 
է հասել: «Էրեխեքն արդեն նոր սարքած դպրոցը դասի կերթան, մենք զբաղվելու տեղ ունինք, էլ 
փողոցում չենք հավաքվում, գալիս ենք բիլիարդ ու թենիս ենք խաղում:էջ  Ամբուլատորիան էլ մեծ 

օգնություն էր մեր գյուղին: Առաջ Մարտունի կհասնեինք ամեն հասարակ բանի համար, բայց հիմի արդեն թեկուզ 
վերցնենք մեր գյուղացիներից, ով շաքարով հիվանդ է, իրա դեղերն էստեղից է ստանում»:
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 Գե ղար քու նի քի մար զում 2010 թվա կա նին ի րա կա նաց ված շի նա րա րա-

կան աշ խա տանք նե րի հա մա խառն ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2004 

թվա կա նի ծա վա լի գրե թե վե	ցա	պա	տիկն	է և  եր	կու	սու	կես	ան	գամ	

գե	րա	զան	ցում է նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին ի րա կա նաց ված շի նա-

րա րա կան աշ խա տանք նե րի ծա վա լը: 2009-2010 թվա կան նե րին՝ եր կու տա րում, 

2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում,  Գե ղար քու նի քի մար զում գոր ծարկ ված 

հիմ նա կան մի ջոց նե րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով գե	րա	զան	ցում	է 1998-2006 

թվա կան նե րին՝ ի նը տա րում գոր ծարկ ված ծա վա լը:

2009-2010 թվա կան նե րին՝ եր կու տա րում,  Գե ղար քու նի քի մար զում 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	1998-2005 թվա կան նե րին՝ ութ տա րում ի րա կա նաց ված շին մոն տա-

ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վա լը:

Գեղարքունիքիմարզումիրականացվածշինարարա
կանաշխատանքներիծավալնընթացիկգներովգերա
զանցելէ19982005թվականներին՝ութտարումկա
տարվածշինարարականաշխատանքներիծավալը:

	Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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 Գե ղար քու նի քի մար զում 2011 թվա կա նին առևտ րի շրջա նա ռութ յան ծա-

վա լը կազ մել է 2004 թվա կա նի կրկնա	պա	տի	կը:

 Խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յան մե ծաց մա նը զու գըն թաց,  

	Շին	մոն	տա	ժա	յին	աշ	խա	տանք	նե	րի	ծա	վալ	նե	րը		Գե	ղար-
քու	նի	քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)

	Խա	նութ	նե	րում	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Գե-
ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(ընթացիկ	գներով,	մլն.	դրամ)
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2011թվականինԳեղարքունիքիմարզումխանութներիշրջանառութ
յունը2003թվականիհամեմատկրկնապատկվելէ,իսկնախաճգնա
ժամային2007թվականիհամեմատ՝ավելացելշուրջ30տոկոսով:
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 Գե ղար  քու նի քի մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն կրճատ վել է կրպակ նե րի թի-

վը, ին չը վկա յում է մար զում սպա սարկ ման և  ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի ա վե լի 

բարձր չա փա նիշ նե րի հաս տատ ման մա սին: 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում 

գոր ծում էր ե րեք ան գամ ա վե լի քիչ կր պակ, քան 1998 թվա կա նին և  մեկ քա ռոր-

դով պա կաս, քան 2003 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը նա-

խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է եր կու եր րոր դով, իսկ 

2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ 15 տո կո սով:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ծա-

վա լը 2004 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	կրկնա	կի, իսկ 2007 թվա կա նի 

2011թվականինԳեղարքունիքիմարզումմիջինհաշվով
բնակչությանմեկշնչինընկնողառևտրիշրջանառությու
նըկրկնակիավելիէր,քան2004թվականինևմեկուկեսան
գամավելի,քաննախաճգնաժամային2006թվականին:

	Մի	ջին	հաշ	վով	բնակ	չութ	յան	մեկ	շնչին	ընկ	նող	առևտ	րի	շրջա-
նա	ռութ	յու	նը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	դրամ)
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տահանմանծավալնավելացելէքսանհինգապատիկ:
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հա մե մատ՝ 30 տո կո սով:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում ար տա հան ման ծա վա լը 2006 թվա-

կա նի հա մե մատ ին նա պա տիկ է, իսկ նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա-

մե մատ ա վե լա ցել է ե ռա պա տիկ:

	Ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա	լը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար-
զում	(ընթացիկ	գներով,	մլն.	դրամ)

	Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զից	ար	տա	հան	ման	ծա	վալ	նե	րը	(հազ.	ԱՄՆ	դո	լար)
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2010թվականինԳեղարքունիքիմարզիարտահանմանծավալները
գերազանցելենհարևանԹուրքիայիմիշարքսահմանամերձնա
հանգներիարտահանմանընդհանուրծավալները,մասնավորապես՝
Կարս,ԹունջելիևԷրզինջան(Երզնկա)նահանգներինըմիասին:
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Են	թա	կա	ռուց	վածք	ները

 Գե ղար քու նի քի մար զում 2010-2011 թվա կան նե րին 2G և 

 գեր ժա մա նա կա կից 3G+ տեխ նո լո գիա նե րով հա մալր ված ծած կույ թը 

հա սա նե լի է դարձ ել բնակ չութ յան հա մար: 2011 թվա կա նին «Ար	մեն-

Տել» ըն կե րութ յան Hi-Line ծա ռա յութ յու նը հա սա նե լի դար ձավ  Ճամ բա րա կում: 

2012 թվա կա նին «ՋԻ-ԷՆ-ՍԻ-ԱԼՖԱ» ըն կե րութ յան հա ղոր դակ ցութ յան ցան-

ցին միաց ված էին  Գա վառ,  Մար տու նի, Ս ևան քա ղաք նե րը:

	Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	2007-2011	թվա	կան	նե	րին	կա	տար	ված	կա-
պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	շուրջ	մեկ	քա	ռորդն	ուղղ	վել	է	ճա	նա	պար	հա-
շի	նութ	յա	նը:	

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են Աստ	ղա	ձոր,	 	Վար	դա	ձոր,	

	Ծո	վա	սար,	 Լ	ճա	շեն,	 	Գե	ղա	քար,	 	Կու	տա	կան,	 	Կար	ճաղբ	յուր,	 Դ	րախ	տիկ,	

	Ձո	րագ	յուղ	 հա մայնք նե րը միջ պե տա կան մայ րու ղի նե րին, հան րա պե տա-

կան և  մար զա յին նշա նա կութ յան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րին կա պող 

հատ ված նե րը,  հիմ նա նո րոգ վել է  Վար	դե	նիս-	Գե	ղա	մա	սար ճա նա պար հը,  

Երևան	-	Լճաշեն	հիմնանորոգված	մայրուղին
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	Կար	միրգ	յու	ղի		կա	մուր	ջը, հիմ նա նո րոգ վել են ներ հա մայն քա յին ճա նա պարհ-

ներ  Մար	տու	նի,		Գե	ղար	քու	նիք,		Վար	դե	նիս,		Ճամ	բա	րակ հա մայնք նե րում:

2010 թվա կա նին Դպ	րա	բակ հա մայ նքի ճա նա պար հի հատ վա ծում կա ռուց-

վել է 42 մետր թռիչ քով կա մուրջ, Թ	թու	ջուր հա մայն քում հիմ նա նո րոգ վել է հա-

մայն քա յին նշա նա կութ յան կա մուրջ:  Միայն 2011 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ վել են 

շուրջ 46 կի լո մետր եր կա րութ յամբ տար բեր նշա նա կութ յան ավ տո ճա նա պարհ-

ներ, մեկ կա մուրջ և  չորս փլվածք ներ:

2011 թվա կա նին շա հա գործ ման հանձն վեց Ան	տա	ռա	մեջ-	Ձո	րա	վանք-Դպ-

րա	բակ-Այ	գուտ-	Մար	տու	նի-	Գե	տիկ-Թ	թու	ջուր-	Ճամ	բա	րակ–Աղ	բերք 33.5 

կի լո մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ լիո վին վե րա կանգն ված ավ տո ճա նա պար-

հը:

2011 թվա կա նին շա հա գործ ման հանձն վեց նաև Ս	ևան-	Մար	տու	նի-	Գե	տափ	

ճա նա պար հը. կա տար վել են հիմ նա նորգ ման ու ա փա պաշտ պան աշ խա տանք-

ներ, 3,400 մետր եր կա րութ յամբ տե ղադր վել են մե տաղ յա ար գե լա պատ նեշ ներ, 

կա տար վել են նաև ճա նա պար հա յին պաս տառ նե րի ամ րաց ման աշ խա տանք-

ներ:

 Գե ղար քու նի քի մար զում 2011 թվա կա նին գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան-

ցի միա գիծ եր կա րութ յու նը 2000 թվա կա նի հա մա մետ կրկնա	կի	

ա	վե	լի	 էր:  Նա խորդ տաս նամ յա կում գա զա մա տա կա րար ման ցան ցը 

նշա	նա	կա	լի	 տեմ	պով	 զար	գա	ցել	 է  Գե ղար քու նի քի մար զի գյու ղա կան հա-

մայնք նե րում. 2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի գյու ղա կան հա մայնք նե րում 

գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա րութ յու նը 2002 թվա կա նի հա մե-

մատ կրկնա	պատկ	վել	է: 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա-

մայնք նե րում գա զա մա տա կա րար ման ցան ցի եր կա րութ յամբ  Գե ղար քու նի քը 

 Հա յաս տա նի ա ռա ջա տար ե րեք մար զե րի թվում էր:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում գա զա մա տա կա րար ման գոր-

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

ցի	 եր	կա	րութ	յա	նը	 ԱՊՀ	 մի	 շարք	 երկր	նե	րում,	 ինչ	պես	 նաև	 տա	րած-

քով,	 բնակ	չութ	յամբ	 և	 	կեն	սա	մա	կար	դա	կով	 	Գե	ղար	քու	նի	քի	 մար	զին	

զգա	լիո	րեն	 գե	րա	զան	ցող	 մի	 շարք	 պե	տութ	յուն	նե	րում,	 մաս	նա	վո	րա-
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պես,	 	Կիպ	րո	սում,	 	Ֆի	լի	պին	նե	րում,	 	Լի	բա	նա	նում,	 	Սին	գա	պու	րում,	 Իս-

րա	յե	լում,	 	Ֆին	լան	դիա	յում,	 Շ	վե	դիա	յում,	 Ս	լո	վե	նիա	յում,	 Էս	տո	նիա	յում,	

	Մա	կե	դո	նիա	յում,		Տայ	վա	նում	և		մի	շարք	այլ	երկր	նե	րում:

Ե թե 2002 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում գա զա ֆի կաց ված էր ե րեք 

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

րա քանչ յուր չորս բնա կա րա նից և բ նա կե լի տնից ե րե քը: 2011 թվա կա նի տա-

րեսկզ բին  Գե ղար քու նի քում գա զա ֆի կաց ված էր ա վե լի քան 43,600	բնա	կա-

րան	 և	 բ	նա	կե	լի	 տուն՝ կրկնա կի ա վե լի, քան 2002 թվա կա նին, իսկ մար զի 

	Գա	զի	բաշ	խիչ	գոր	ծող	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա	րութ-
յու	նը		Գե	ղար	քու	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		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(միա	վոր)
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քա ղա քա յին հա մայնք նե րում նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում գա զա ֆի կաց ված 

բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նակն ա	վե	լա	ցել	է	եր	կու	սու	կես	ան	գամ:

 Նա խորդ տաս նամ յա կում  Գե ղար քու նի քի 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:  Նույն  ժա մա նա կա-

հատ վա ծում  Գե ղար քու նի քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում սպա ռող նե րին 

մա տա կա րար ված գա զի ծա վալն ա	վե	լա	ցել	է	հին	գու	կես	ան	գամ:

2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում գա զա ֆի կաց ման կա-

պի տալ աշ խա տանք ներ են կա տար վել Ս	ևան,	 	Ճամ	բա	րակ,	 	Լու	սա	կունք,	

	Տոր	ֆա	վան,		Սեմ	յո	նով	կա,	Դ	րախ	տիկ,		Շատջ	րեք,		Վա	հան և Ար	տա	նիշ հա-

մայնք նե րում:

2008-2009 թվա կան նե րին 	Լան	ջաղբ	յուր գյու ղում կա ռուց վել է շուրջ 380 

մետր, իսկ  Վար դա ձոր հա մայն քում՝ ա վե լի քան 670	մետր	գա	զա	տար:

2010թվականինԳեղարքունիքումսպառողներինմատակարարվել
էեռապատիկավելիծավալովբնականգազ,քան2001թվականին:

	Բո	լոր	սպա	ռող	նե	րին	բաց	թողն	ված	գա	զը		Գե-
ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մլն.	խոր.	մ)
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2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում կա ռուց վել և  նո րոգ վել է 

ա վե լի քան յո թու կես կի լո մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ գա զա տար:

 Գե ղար քու նի քի մար զում 2010 թվա կա նին խմե լու ջրի ջրա տա րե րի եր-

կա րութ յու նը 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լի	էր յոթ տո կո սով:

2002-2010 թվա կան նե րին  Գե ղար քու 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. 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում սպառ վել է ե ռա պա տիկ քիչ 

ծա վա լով խմե լու ջուր, քան 2002 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում կո յու ղու հա մա կար գի փո ղո ցա յին 

ցան ցի եր կա րութ յու նը մեկ վե ցե րոր դով ա	վե	լի	էր, քան 2006 թվա կա նին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զի քա	ղա	քա	յին	եր	կու	և  ա	վե-

լի	քան	քսան	հինգ գյու ղա կան հա մայնք նե րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են 

ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գեր:

2008-2009 թվա կան նե րին  Վե	րին	 	Գե	տա	շեն հա մայն քում վե րա նո րոգ վել է 

820 մետր, իսկ 	Վա	ղա	շեն	գյու ղում՝ ա վե լի քան 1,000 մետր խմե լու ջրի մա տա-

կա րար ման ջրա գիծ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի հա մայնք նե րում կա ռուց վել և 

 հիմ նա նո րոգ վել է շուրջ 65 կի լո մետր ջրա գիծ, կա տար վել են ա վե լի քան 1.3 մի-

լիարդ դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով աշ խա տանք ներ:

2011 թվա կա նին Ս	ևան,	 	Գա	վառ,	 	Մար	տու	նի և 	Վար	դե	նիս քա ղաք նե րում 

կա ռուց վել է 22 կմ  կո յու ղա գիծ: 2012 թվա կա նին  Գեր մա նա կան «Լ	յուդ	վիգ	

Պ	ֆեյ	ֆեր» ըն կե րութ յու նը կա վար տի	 	Գա	վառ,	 	Մար	տու	նի և 	Վար	դե	նիս քա-

ղաք նե րում կո յու ղաջ րե րի մաքր ման կա յան նե րի կա ռուց ման և  կո յու ղա ցան ցե րի 

վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը՝ շուրջ չրոս մի լիարդ դրամ ընդ հա նուր ծա վա-

լով՝ 2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում կա պի տալ ներդ րում նե-

րի ընդ հա նուր ծա վա լի շուրջ մեկ վե ցե րոր դը:
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 Գե ղար քու 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	30 տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Գե ղար քու 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 մեկ եր րոր դով:

2003-2010 թվա կան նե րին շուրջ մեկ հին գե րո րդով ա	վե	լա	ցել	է  Գե ղար քու նի քի 

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:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Գե	ղար	քու	նի	քի	քա	ղա	քա	յին	եր	կու	և	
գ	յու	ղա	կան	յոթ	հա	մայնք	նե	րում	ի	րա	կա	նաց	վել	են	ծա	վա	լուն	ա	փա-
պաշտ	պան	աշ	խա	տանք	ներ.	նշված	ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	հան-
րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	ա	փա	պաշտ	պան	աշ	խա	տանք	նե	րին	
ուղղ	ված	կա	պի	տալ	մի	ջոց	նե	րի	շուրջ	մեկ	հին	գե	րոր	դը	հատ	կաց	վել	է	
	Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զի  Գա	վառ,	 	Մար	տու	նի,	

	Սա	րու	խան,		Նո	րա	կերտ,		Գան	ձակ,		Դա	րա	նակ,		Փամ	բակ,		Ներ	քին		Գե	տա	շեն 

հա մայնք նե րում մաքր վել է հե ղե ղա տա րե րի հու նը, հար թեց վել և  ամ րա կապ վել 

գե տե րի հու նը, վե րա կանգն վել են սե լա վա տա րե րի պա տե րը:

Ս ևա նա լճի մա կար դա կի բարձ րաց մանն ուղղ ված  Հա յաս տա նի 

	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		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	քառ.	մ)
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 Հան րա պե տութ յան հետ ևո ղա կան ջան քե րի արդ յուն քում 2002-2011 թվա կան-

նե րին Ս ևա նա լճի մա կար դա կը բարձ րա ցել է գրե	թե	չորս	մետ	րով, ինչն ան նա-

խա դեպ է տա րա ծաշր ջա նում. լճի ա մե նա բարձր նի շը 2011 թվա կա նին կազ մել 

է 1900 մետր 50 սմ, իսկ 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին ա վե լի քան 1900 մետր:

2011 թվա կա նին Ս ևա նա լճի մա կար դա կի բարձ րաց ման հետ ևան քով 

 Գե ղար քու նի քի ջրա ծածկ ված և ջ րա ծածկ ման են թա կա ան տա ռա մերձ տա-

րածք նե րում մաքր	վել	 և	 	հե	ռաց	վել	 է	 275	 հեկ	տար	 ծա	ռաթ	փա	յին	 բույս,	

ա	պա	մոն	տաժ	վել	 շենք-շի	նութ	յուն,	տե	ղա	փոխ	վել	 ջրա	ծածկ	ման	 են	թա	կա	

են	թա	կա	ռուց	վածք:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս ևա նա լճի ձկնա յին պա շար նե րի հա մալր ման 

նպա տա կով լիճ է թող նվել գե	ղար	քու	նի	և		ա	մա	ռա	յին	իշ	խա	նի	տե	սակ	նե	րի	

շուրջ	մե	կու	կես	մի	լիոն	ման	րա	ձուկ:

2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը Ս ևան 

ազ գա յին պար կում ա ռանձ նաց ված եր կու հան րա յին լո ղափ նե րի շի նա րա րութ-

յան նպա տա կով հատ կաց րել է 62	մի	լիոն	դրամ:   Հան րա յին լո ղա փում անվ ճար 

գոր ծում են ավ տո կան գա ռը, ման կա կան և ս պոր տա յին խա ղահ րա պա րակ նե-

րը, զու գա րան նե րը, բուժ կե տը: Բ նա կիչ նե րը լո ղա փից օգտ վե լու մուտ քի վճար 

չեն մու ծում, գոր ծում են նաև փրկա րար ծա ռա յութ յուն, սննդի կազ մա կերպ ման 

կե տեր:  Հան րա յին լո ղա փում տե ղադր ված է խմե լու ջրի ե րեք ծո րակ, բա ցա-

ռութ յամբ գա րեջ րից՝ ո գե լից խմիչք նե րի վա ճառքն ար գել ված է: 2011 թվա կա նի 

ա մա ռա յին ա միս նե րին շուրջ 100	հա	զար	մարդ	 է	այ	ցե	լել լո ղա փեր. դրանք 

միա ժա մա նակ կա րող են սպա սար կել 1,000-1,500	այ	ցե	լո	ւի: 2012 թվա կա նին 

Ս ևա նի ա փին հան րա յին եր րորդ լո ղա փը կբաց վի Լ ճա շեն հա մայն քի տա րած-

քում:  Միջ նա ժամ կետ հատ վա ծում լճի ա փին կստեղծ վի	65	հան	րա	յին	լո	ղափ:

«Գիշեր ու զօր մինչև սեզոնի վերջ՝ սեպտեմբերի կեսերը հերթապահություն է լինելու՝ 2 կետով, 6 
աշխատակիցների կողմից, ինչը լիովին բավարար է տվյալ տարածքում մարդկանց անվտանգությունը 
ապահովելու համար»:

Սամվել	Մկրտչյան,	ԱԻՎ	նախարարության	փրկարար	ծառայության	աշխատակից,	գնդապետ

«Ձկների մոտավորապես 60 տոկոսը վերադառնում է Սևան: Եվ սա միայն առաջին փուլն է:  

Պարույր	Հակոբյան,	«Արփա	Սևան»	ԲԲԸ	տնօրեն



Գերժամանակակից	տեխնիկան՝	Սևանա	լճի	
մաքրման	աշխատանքներում
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Տու	նը

 Գե ղար քու նի քի մար զում 2011 թվա կա նին բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ-

հա նուր մա կե րե սը 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ մեկ 

քա ռոր դով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Գե ղար քու նի քի գյու ղա կան 

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

շուրջ մեկ եր րոր դով:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին հա մայնք նե րում ընդ հա-

Բ	նա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար-
զի	քա	ղա	քա	յին	և	գ	յու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րում	(հազ.	քառ.	մ)

	Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սով	ՀՀ	
մար	զե	րի	քաղաքային	բնակավայրերում,	2011թ.	(քառ.	մ)
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նուր մա կե րե սով մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յամբ՝ շուրջ 34 քմ,  Գե ղար քու նի քի 

մար զը զի ջում էր միայն Ա րա գա ծոտ նին:

2011 թվա կա նին բազ մաբ նա կա րա նա յին շեն քե րի բնա կա րան նե րի քա նա կը 

 Գե ղար քու նի քի մար զի քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում 2002 թվա կա նի հա մե-

մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ ութ տո կո սով, իսկ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում՝ ա վե լի 

քան մեկ քա ռոր դով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Գե ղար քու նի քի գյու ղա կան 

հա մայնք նե րում բնա կե լի տնե րի (ա ռանձ նատ նե րի) ընդ հա նուր մա կե րեսն ա վե-

լա ցել է մեկ եր րոր դով:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու 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	կրկնա	կի:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Գե ղար քու նի քում բնա-

կե լի տնե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նակն ա վե լա ցել է գրե թե յո	թա-

պա	տիկ:

2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի բո	լոր	քա	ղա	քա	յին	հա	մայնք	նե-

րում	 վե րա նո րոգ վել են բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քե րի տա նիք ներ: Այ-

գուտ հա մայն քում սո ղան քի պատ ճա ռով բնա կա րա նից զրկված բնա կիչ նե րին 

տրա մադր վել է 15 տնակ: Թ	թու	ջուր հա մայն քի մի շարք բնա կիչ նե րի բնա կա-

րան նե րի վե րա նո րոգ ման նպա տա կով օ ժան դա կութ յուն է տրա մադր վել:

2011թվականինԳեղարքունիքումմեկբնակչիապահովվածութ
յուննընդհանուրմակերեսով2000թվականիհամեմատկրկնա
պատկվելէ,իսկմարզիքաղաքայինհամայնքներում,նույն
ժամանակահատվածում,մեկբնակչիապահովվածություննընդ
հանուրմակերեսովավելացելէգրեթեերեքուկեսանգամ:

2010թվականինԳեղարքունիքիմարզումհողերի,այդթվում՝գյու
ղատնտեսականնշանակության,առուվաճառքիգործարքներիքա
նակը2002թվականիհամեմատշուրջյոթանգամավելիէր:
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Աշ	խա	տանքն	ու		վար	ձատ	րութ	յունը

 Գե ղար քու 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: 2002-2010 թվա կան նե րին 

 Գե ղար քու նի քում աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ-

խա տա վար ձը քա	ռա	պատկ	վել	 է: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում աշ խա-

տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը 2005 թվա կա նի 

կրկնա պա տիկն էր, իսկ 2008 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լա ցել է մեկ քա ռո րո 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  Գե ղար քու նի քի մար զում տա րեց-տա րի, ընդ հուպ մինչև 2008 

թվա կա նի ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մը, կրճատ վել է չզբաղ ված, այդ 

թվում՝ գոր ծա զուրկ քա ղա քա ցի նե րի թի վը. 2007 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում 

տնտե սութ յան մեջ չզբաղ ված քա ղա քա ցի նե րի թի վը 2002 թվա կա նի հա մե մատ 

կրճատ	վել	 էր	 45	տո	կո	սով: Ճգ նա ժա մի հետ ևան քով գոր ծազր կութ յան մա-

կար դա կը  Գե ղար քու նի քում ո րո շա կիո րեն ա ճել էր, սա կայն ար դեն 2010 թվա-

կա նին մար զում չզբաղ ված նե րի թի վը չէր գե րա զան ցում նա խաճգ նա ժա մա յին 

ցու ցա նի շը:

 Գե ղար քու նիք ցի նե րի ե րեք քա ռոր դից ա վե լին աշ խա տում է գյու ղատն տե-

սութ յան, իսկ շուրջ մեկ հին գե րոր դը՝ ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում: 2006-2010 

Աշ	խա	տող	նե	րի	մի	ջին	ան	վա	նա	կան	աշ	խա	տա	վար-
ձը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(հազ.	դրամ)
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թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում շի նա րա րութ յան ո լոր տում զբաղ ված-

նե րի թի վը կրկնա	պատկ	վել	է:

 Գե ղար քու նի քի մար զում տա րեց-տա րի 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 

 Գե ղար քու նի քում ոչ պե տա կան հատ վա ծում աշ խա տում էր զբաղ ված նե րի 

շուրջ 84 տո կո սը, 2010 թվա կա նին աշ խա տում էր ար դեն 88 տո կո սը:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում աշ խա տան քի է տե ղա վոր-

վել շուրջ 1260	գոր	ծա	զուրկ, ընդ ո րում, ա վե լի քան 80 տո կո սը՝ մաս նա վոր 

հատ վա ծում:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում շուրջ 70 մի լիարդ 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 830	գոր	ծա	զուրկ:

Կր	թութ	յու	նը

 Գե ղար քու 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 2001 թվա կա նի հա-

մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	մեկ հին գե րոր դով:

	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	հա	ճա-
խող	ե	րե	խա	նե	րի	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)
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2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն 

մի ջին հաշ վով հա ճա խել է մեկ եր րոր դով ա վե լի շատ ե րե խա, քան 2002 թվա-

կա նին:

 Գե ղար քու նի քի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է ե րաժշ տա կան, ար-

վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րի թի վը. ե թե 2001/2002 ու սում նա կան տա-

րում  Գե ղար քու նի քում գոր ծում էր ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի 

7 դպրոց, ա պա 2010/2011 ու սում նա կան տա րում՝ 17: 2001-2010 թվա կան նե-

րի ժա մա նա կա հատ վա ծում  Գե ղար քու նի քի մար զի հա մայնք նե րում գոր ծող 

ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րի թիվն	ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	

եր	կու	սու	կես	ան	գամ:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Գե ղար քու նի քի մար զում 

գոր ծող ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում սո վո րող նե րի 

թիվն ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	90	տո	կո	սով: 

2010/2011ուսումնականտարումԳեղարքունիքիմարզում
գործողերաժշտական,արվեստիևգեղարվեստիդպրոց
ներումվճարովիուսուցմանհամակարգումսովորողնե
րիթվաքանակը2001/2002ուսումնականտարվահամեմատ
ավելացելէ2.8անգամ՝ավելիշատ,քանհանրապետութ
յանորևէայլմարզումկամմայրաքաղաքԵրևանում:

Ե	րաժշ	տա	կան,	ար	վես	տի	և		գե	ղար	վես	տի	դպրոց	նե-
րի		թվա	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(միա	վոր)

7

17

0 5 10 15 20

2001

2010



41

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու 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  Գե ղար քու նի քի մար զի ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րում էր մե կու կես ան գամ ա վե լի շատ ու սա նող, 

քան 2008 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս-

տա տութ յուն ներ ըն դուն վել է մեկ քա ռոր դով ա	վե	լի	շատ ու սա նող, քան 2008 

թվա կա նին: Ընդ ո րում, 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում ար հես տա գոր ծա-

կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ  ըն դուն ված ու սա նող ներն ընդգրկ վել 

են բա ցա ռա պես ու սուց ման անվ ճար հա մա կար գում:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զի 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 թի վը 2008 թվա կա-

	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		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)

193

210

0 50 100 150 200 250

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

2010/2011ուսումնականտարումԳեղարքունիքիմար
զիերկուբարձրագույնուսումնականհաստատություննե
րումսովորումէրգրեթեեռապատիկավելիշատուսանող,քան
2002/2003ուսումնականտարումմարզիչորսբուհերում:
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նի հա մե մատ մեկ	եր	րոր	դով	ա	վել	էր: 2010 թվա կա նին 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 թվով 

 Գե ղար քու նի քը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում զի ջում էր միայն  Շի րա կին 

և  Կո տայ քին:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	կա	տար	ված	
կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	շուրջ	մեկ	քա	ռորդն	ուղղ	վել	է	կրթա	կան	
հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	զար	գաց	մա	նը:

	Բարձ	րա	գույն	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	ըն	դուն-
ված	նե	րի	թվա	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(մարդ)

Կր	թութ	յանն	ուղղ	ված	կա	պի	տալ	ծախ	սե	րի	բա	ժի-
նը	2007-2011թթ.		Գե	ղար	քու	նի	քում	ի	րա	կա	նաց-
ված	կա	պի	տալ	ծախ	սե	րի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում

787
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2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի քա	ղա	քա	յին	հինգ և գ	յու	ղա	կան	

շուրջ	քա	ռա	սուն	հա մայնքն ե րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են նա խադպ-

րո ցա կան, հան րակր թա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա-

տութ յուն ներ:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են 	Գան	ձակ,	Լ	ճա	շեն,		Զո	վա	բեր,	

	Լան	ջաղբ	յուր,	 	Նո	րա	տուս,	 Դդ	մա	շեն,	 	Գեղ	հո	վիտ,	 	Ձո	րագ	յուղ,	 	Վե	րին	

	Գե	տա	շեն	 հա մայնք նե րի ման կա պար տեզ նե րը: 2012 թվա կա նին 	Ծո	վագ	յուղ 

հա մայն քում կվե րա բաց վի ման կա պար տե զը:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են դպրոց ներ	 	Գա	վառ,	

	Մար	տու	նի,	 	Վար	դե	նիս,	 Ս	ևան,	 	Ճամ	բա	րակ,	 	Մեծ	 	Մաս	րիկ,	 	Սեմ	յո	նով	կա,	

	Վա	հան,		Վար	սեր,		Մա	քե	նիս,		Կար	միրգ	յուղ,		Ծո	վա	զարդ,		Վար	դա	ձոր,	Ե	րա-

նոս,	 Թ	թու	ջուր,	 	Սա	րու	խան,	 	Գան	ձակ,	 	Գե	ղա	հո	վիտ,	 	Ձո	րագ	յուղ,	 	Վե	րին	

	Գե	տա	շեն,	 	Լու	սա	կունք,	 	Ներ	քին	 	Գե	տա	շեն,	 	Հայ	րա	վանք,	 	Լան	ջաղբ	յուր,	

	Սոթք,	 	Վար	դե	նիկ,	 	 	Ծո	վագ	յուղ,	 Արծ	վա	նիստ,	 	Ծո	վի	նար,	 	Լիճք,	 Ա	կունք,	

	Նո	րա	տուս,	 	Գե	ղա	մա	վան,	 	Զո	լա	քար,	 	Վա	ղա	շեն հա մայնք նե րում, 	Գա	վա	ռի 

պե տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը, 	Մար	տու	նու պե տա կան  քո լե ջը:

2009 թվա կա նին 	Ծո	վա	սար հա մայն քում կա ռուց վել և  կա հա վոր վել է 

« Բախ տի բեկ  Մու րադ յա նի» ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը:

Գավառի	պետական	համալսարանի	ուսանողական	առօրյան
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2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում 

գոր ծող 47 մա նա կա պար տեզ նե րից 22-ը 

գոր ծել է շուրջ տա րի:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար-

զում ա վե լի քան 60	 դպրոց	 ջե	ռուց	վել	

է	բնա կան գա զով աշ խա տող ան հա տա-

կան կաթ սա յա տան մի ջո ցով, վե ցը՝ ջե-

ռուց վել է է լեկտ րաէ ներ գիա յով, 51-ը՝ հե-

ղուկ, իսկ 8-ը̀  խա ռը վա ռե լան յու թով:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար-

զի 	Վե	րին	 	Գե	տա	շեն,	 	Գե	ղա	մա	վան	 և	

	Նո	րա	տուս հա մայնք նե րում դպրոց նե րը 

հա գեց վել են հա մա կար գիչ նե րով: 2011 

թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում 125 

դպրոց ու ներ շուրջ 1,100	հա	մա	կար	գիչ	

և  հա մա կարգ չա յին սար քա վո րում, շուրջ 

120 դպրոց միա ցած է հա մա ցան ցին: 

2012 թվա կա նին ին տեր նե տա յին կա պով 

կա պա հով վի  Մեծ  Մաս րի կի տար րա կան 

դպրո ցը:

2011 թվա կա նին  Շար ժա կան ին տեր-

նե տա յին– հա մա կարգ չա յին կա յա նը 

 Փամ	բակ,	 	Դա	րա	նակ և 	Գե	տիկ հա-

մայնք նե րի ա շա կերտ նե րի և  ու սու ցիչ նե-

րի հա մար ին ֆոր մա տի կա յի դա սըն թաց-

ներ է անց կաց րել:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար-

զում վե րա պատ րաստ վել է շուրջ 1,450	

ու	սու	ցիչ: 2010-2011 թվա կան նե րին 

Ծովասարի	նորակառույց	
դպրոցը
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 Գե ղար քու նի քի մար զում ու սու ցիչ նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ մել է ա վե լի 

քան 130 հա զար դրամ:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քունի քում սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 

ե րե խա նե րին դպրոց ընդգր կե լու նպա տա կով շուրջ	320	ե	րե	խա ստա ցել է հա-

գուստ և գ րե նա կան պի տույք ներ, ին չի արդ յուն քում մար զի դպրո ցա հա սակ բո-

լոր ե րե խա նե րը հա ճա խել են դպրոց:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յան 

15-ամ յա կին նվիր ված շա րադ րութ յուն նե րի մրցույ թում հաղ թող է ճա նաչ վել 

Ս ևա նի թիվ 7 միջ նա կարգ դպրո ցի ին նե րորդ դա սա րա նի ա շա կեր տու հի Ար-

փի	նե		Ղա	զար	յա	նը:

2012 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում մաս նա գի տա կան կրթութ յան ա ռա-

ջա տար  Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

մար զե րում գոր ծող բու հե րի շար քում ա	ռա	ջինն	է	աշ խար հի շուրջ 20,000 հա-

մալ սա րան նե րի վե բո մետ րիքս դա սա կարգ ման (Webometrics Ranking of World 

Universities) արդ յունք նե րով:

2011 թվա կա նին «Կ	տոր	մը		Հայ	րե	նիք»	ե րի տա սար դա կան հա յա գի տա կան 

հե տա զո տութ յուն նե րի, շա րադ րութ յուն նե րի, ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մրցույ-

թում  Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նվա ճել են ա ռա-

ջին, երկ րորդ և  ե րրորդ մրցա նակ ներ:

2012 թվա կա նին  Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մի «	Հայ	կա	կան	 գյու	ղը	 21-

րդ	 	դա	րում» թե մա յով ակ նարկ նե րի մրցույ թում եր րորդ մրցա նա կա յին տե-

ղը նվա ճել է  Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղու հի  Սա	թե	նիկ	

	Մար	տի	րոս	յա	նը:  Հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կուր սի ու սա նո ղու հի  Ռու զան նա 

Ա սատր յա նը շնոր հա կա լագ րի է ար ժա նա ցել NASDAQ OMX-ի կող մից հայ տա-

րա րված «Ար ժեթղ թե րի ա ռաջ նա յին տե ղա բաշխ ման խնդիր նե րը և դ րանց 

լուծ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը  Հա յաս տա նի կա պի տա լի շու կա յում» թե մա յով 

մրցույ թում: 2011 թվա կա նին «	Բիզ	նես	գրավ	չութ	յան	իմ	բա	նաձ	ևը»	ու սա նո-

ղա կան մրցույ թում  Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը նվա ճել 

են ե րեք մրցա նա կա յին տե ղե րից եր կու սը: 



Ավագյան Սաթիկը սովորում է Գավառի 
պետական համալսարանի բանասիրական 
ֆակուլտետի, անգլերեն լեզվի բաժնում, 
չորրորդ կուրսում: Ավագյանների ընտանիքը 
երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանում: 
2007 թվականին վերադառնալով հայրենի 
քաղաք, Սաթիկն ավարտում է միջնակարգ 
դպրոցը և որոշում բարձրագույն 
կրթություն ստանալ Գավառի պետական 
համալսարանում: «Ես ունեի հնարավորություն 
վերադառնալ Չիտա, որտեղից եկել էի ու 
այնտեղ շարունակել կրթությունս, բայց 
գերադասեցի իմ հայրենիքը, մանավանդ, որ 
դպրոցն այստեղ ավարտելու միտքն էլ է իմն 
եղել»,— ասում է Սաթիկ Ավագյանը:

Սաթիկի կարծիքով երիտասարդության հոսքը Երևան այնքան էլ ճիշտ չէ: Այդպես մյուս քաղաքները դատարկվում 
են, կադրային «դիֆիցիտ» է ստեղծվում, խախտվում է համաչափությունը: «Իսկ ինչու մարզի բնակիչը չմնա և չսովորի 
տեղի բուհում, ինչու գնա հասնի մայրաքաղաք: Պետք է այստեղ կրթություն ստանալ, անել ներդրում սեփական 
բուհում: Ես կարծում եմ, որ մեր գավառցի աշակերտները պիտի այստեղ բացահայտեն իրենց ունակությունները, 
պիտի աշխատենք, որպեսզի մեր համալսարանի համբավն ավելի բարձրանա,— բացատրում է Սաթիկը,—  բացի 
այդ, մեր դասախոսները շատ սրտացավ են ուսանողների նկատմամբ: Մենք բոլորս կարծես մի թիմ լինենք ու 
ուսանող լինի, թե դասախոս մտածում ենք մեր քաղաքի, մեր համալսարանի համբավի մասին»:

Որպես առավելություն Սաթիկը հիշատակում է համալսարանում վերջերս ստեղծված համակարգչային լսարանի 
մասին, որտեղ բուհի ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց ռեֆերատները, կուրսային աշխատանքները 
գրելու, օգտվելու ինտերնետից: Սաթիկն այս տարի ավարտում է Գավառի պետական համալսարանը: Իրեն 
մրցունակ մասնագետ է համարում և վստահ է, որ ցանկության դեպքում կարող է աշխատանք գտնել անգամ 
մայրաքաղաքում:

«Ես հիմա էլ ունեմ բուհի ուսանողներից կազմված մի խումբ, որ անվճար անգլերեն եմ պարապում, և եթե ինձ 
առաջարկեն դասախոսել համալսարանում ավարտելուց հետո, կարծում եմ սիրով կհամաձայնվեմ: Իսկ իրականում 
այդ ուղղությամբ այնքան էլ չեմ մտածում, կարևորը, որ գիտեմ լավ մասնագետ եմ դառնալու և վստահ եմ, որ 
Գավառի պետական համալսարանի պատիվը բարձր եմ պահելու ուր էլ որ գնամ աշխատելու»,— հավելում է Սաթիկ 
Ավագյանը:
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Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յու	նը

 Գե ղար քու նի քի մար զում 2003-2010 թվա կան նե րին բժիշկ նե րի թվա քա-

նակն ա	վե	լա	ցել	է մեկ հին գե րոր դով: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի 

մար զում բժիշկ նե րի թվա քա նա կը տասը հա զար բնակ չի հաշ վով, 2003 

թվա կա նի հա մե մատ, ա վե լա ցել է շուրջ մեկ հին գե րոր դով:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի 

քա նակն ա	վե	լա	ցել	է	եր	կու	եր	րոր	դով: 2010 թվա կա նին տասը հա զար բնակ չի 

հաշ վով, հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի թվով  Գե ղար քու նի քը  Հա յաս տա նում 

զի	ջում	էր	միայն	մայ	րա	քա	ղաք	Եր	ևա	նին: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի 

մար զում հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի թի վը տասը հա զար բնակ չի հաշ-

վով, 2001 թվա կա նի հա մե մատ, ա վե լա ցել է 90 տո կո սով:

2003-2010 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քում շուրջ մեկ յո թե րոր դով ա վե լա-

ցել է ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րի քա նա կը: 2010 թվա կա նին 

 Գե ղար քու 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 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	30	

տո	կո	սով:

 Գե ղար քու 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 

	Հի	վան	դա	նո	ցա	յին	մահ	ճա	կալ	նե	րի	քանակը	
	Գեղար	քու	նի	քի	մար	զում	(միավոր)
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 Գե ղար քու նի քում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րում 2004 թվա-

կա նի հա մե մատ հա ճա խում նե րի թիվն ա	վե	լա	ցել	է	70	տո	կո	սով:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի 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 2004 թվա կա նի հա մե-

մատ ա	վե	լա	ցել	է	70	տո	կո	սով, իսկ 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ մեկ վե ցե րոր-

դով:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում մեկ բնակ չի հաշ վով ա ռա ջա ցած 

թա փոն նե րի ծա վա լը Ա րա րա տի մար զից հե տո հան րա պե տութ յու նում ա	մե	նա-

քիչն	էր: 2003 թվա կա նի հա մե մատ  Գե ղար քու նի քի մար զում մեկ բնակ չի հաշ-

վով ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի ծա վա լը  Գե ղար քու նի քում նվա զել է ա վե լի քան 

եր կու սու կես ան գամ:

2007-2011 թվա կան նե րին վե րա նո րոգ վել են հի վան դա նոց նե րը 	Մար	տու	նի,	

	Վար	դե	նիս,	Ս	ևան և 	Վար	դե	նիկ հա մայնք նե րում, ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին 

պահ պան ման կենտ րոն ներ՝ 	Սա	րու	խան,		Ծո	վագ	յու	ղի և 	Վա	ղա	շեն հա մայնք-

նե րում, իսկ 	Լու	սա	կունք,	Աստ	ղա	ձոր	և 	Ծո	վա	սար հա մայնք նե րում կա ռուց-

վել են ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րոն ներ, հիմ նա նո րոգ վել է 

Ս	ևա	նի հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցը:

2009 թվա կա նին  Լիճք հա մայն քում գոր ծարկ վել է «	Բի	 Բի	 Ջի» նո րա-

կա ռույց մաս նա վոր բժշկա կան կենտ րո նը, ո րը ար տա հի վան դա նո ցա յին և 

Ամ	բու	լա	տոր-պո	լիկ	լի	նի	կա	կան	հիմ	նարկ	նե	րի	քա-
նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(միա	վոր)
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 հի վան դա նո ցա յին ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցում բնակ չութ յա նը՝ ինչ պես տե-

ղի մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ մայ րա քա ղա քից հրա վիր ված բժիշկ նե րի մի-

ջո ցով:  Կենտ րո նը տրա մադ րում է ար տա հի վան դա նո ցա յին-ամ բու լա տոր և 

 հի վան դա նո ցա յին-ստա ցիո նար ծա ռա յութ յուն ներ: Բժշ կա կան կենտ րո նի կա-

ռուց ման և  սար քա վո րում նե րի ձեռքբեր ման հա մար ներդր վել է շուրջ 2	 մի-

լիարդ	դրամ:  Կենտ րոնն ու նի 75 աշ խա տող:

2011 թվա կա նին վե րա բաց վեց 	Գա	վա	ռի հիմ նա նո րոգ ված բժշկա կան կենտ-

րո նը. ընդ հա նուր առ մամբ, վե րա նո րոգ վել ու կա ռուց վել է շուրջ 3,900 քա ռա-

կու սի մետր մա կե րե սով տա րածք, կա տար վել է մաս նա շեն քի ամ բող ջա կան 

հիմ նա նո րո գում:  Կենտ րո նը հա գե ցած է նո րա գույն բժշկա կան սար քա վո րում-

նե րով, բժշկա կան ու կեն ցա ղա յին նոր կա հույ քով:  Կենտ րո նում աշ խա տում են 

35	բժիշկ	ներ,	69	բուժ	քույ	րեր,	60	սպա	սար	կող	աշ	խա	տա	կից	ներ:  Գա վա ռի 

ծննդա տան շեն քում կլի նի	80	մահ	ճա	կալ, ո րից վի րա բու ժա կան̀  25, թե րապև-

տիկ̀  15, ման կա կան̀  10 և  ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան̀  30: 2012 թվա կա նից 

բժշկա կան կենտ րո նի հե տա գա բա րե լա վու մը շա րու նակ վե լու է. շեն քի ե րես պա-

տում՝ ջեր մա մե կու սաց ման նպա տա կով, տա րած քի բա րե կար գում, ար տա քին 

լու սա վո րութ յուն, հինգ մահ ճա կա լա նոց ին ֆեկ ցիոն բա ժան մուն քի տե ղա կա յում 

տնտե սա կան մաս նա շեն քում, դիա հեր ձա րա նի կա ռու ցում:

2011 թվա կա նին բաց վեց Ս	ևան քա ղա քի հիմ նա նո րոգ ված պո լիկ լի նի կան, 

որն ա պա հո վված է ջե ռուց ման հա մա կար գով, ստեղծ ված են անհ րա ժեշտ բո լոր 

«Բի	Բի	Ջի»	նորակառույց	
մասնավոր	բժշկական	կենտրոնը	Լիճքում

«Մեր բժշկական կենտրոնը միաժամանակ կարող է սպասարկել 50 հիվանդի: Առաջ այստեղ ամայի 
տարածք էր, իսկ այժմ ժամանակակից բժշկական կենտրոն՝ տեխնիկական մեծ հագեցվածությամբ»: 

Ռուբեն	Սիմոնյան,	«Բի	Բի	Ջի»	բժշկական	կենտրոնի	գլխավոր	բժիշկ
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պայ ման նե րը, հատ կաց վել է 44	մի	լիոն	դրա	մի	բժշկա կան սար քա վո րում ներ 

և  գույք:

2011 թվա կա նին 	Գա	վա	ռում Ա րաբ կիր բժշկա կան հա մա լիր-ե րե խա նե րի և 

 դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ յան ինս տի տու տի բաց ման արդ յուն քում, մար զի բնա-

կիչ նե րին հա սա նե լի են դար ձել հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի զար գաց ման 

գնա հա տու մը, խնդիր նե րի վաղ հայտ նա բե րու մը և  բու ժու մը:

2010 թվա կա նին 	Մար	տու	նու ծննդա տա նը վե րա նո րոգ վել և  կա հա վոր վել է 

 Մայ րա կան դպրո ցը, ո րը կրթում է ա պա գա մայ րե րին:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քում վե րա պատ րաստ վել և  անհ րա-

ժեշտ գրա կա նութ յու նով են ա պա հով վել ծննդօգ նութ յան, նա խածննդ յան և 

 հետծննդ յան խնամք ի րա կա նաց նող բու ժանձ նա կազ մե րը:  Միայն 2010 թվա կա-

նին  Գե ղար քու նի քի մար զում վե րա պատ րաստ վել և  ըն տա նե կան բժշկի ո րա կա-

վո րում են ստա ցել մար զի ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յան 3 բժիշկ և 12 բուժ քույր:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում ծննդօգ նութ յան հա վաս տագ րե րի 

ներդ րու մից հե տո խիստ բարձ	րա	ցել	է հղի նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը և  ո րակ-

յալ ծննդօգ նութ յան ի րա կա նա ցու մը:  Կա տար ված աշ խա տանք նե րի արդ յուն-

քում 2006-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քում մայ րա կան մա հա ցութ յան 

դեպք չի ե ղել:

Գավառի	վերաբացված	
բժշկական	կենտրոնը

Սևանի	հիմնանորոգված	
պոլիկլինիկան
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Մ	շա	կույթն	ու	սպոր	տը

Գե ղար քու նի քի մար զում 2010 թվա կա նին  գոր ծող թան գա րան նե րում 

ցու ցադ րութ յուն նե րի քա նակն ա	վե	լին	էր,	քան	երբ	ևէ	նա խորդ տա-

րի նե րին: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի թան գա րան նե րում ցու ցադ-

րութ յուն նե րի քա նա կը 2006 թվա կա նի հա մե մատ տաս	նա	պա	տիկ	է:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում գոր ծել է ի նը մար զա կան կազ-

մա կեր պութ յուն՝ եր կու սով ա վե լի, քան 2004 թվա կա նին: 2010 թվա կա նին 

 Գե ղար քու նի քի մար զում գոր ծել է շուրջ մե կու կես ան գամ ա վե լի շատ մար զա-

Երեքամյա Հովսեփին բարձր ջերմությամբ Գավառի բժշկական կենտրոն հասցրել էին տատիկն ու պապիկը: 
Երեխան հանկարծակի ցնցումների մեջ էր ընկել՝ անակնկալի բերելով հարազատներին: «Բալիս ուղղակի 
փրկեցին բժիշկները,— ասում է տղայի պապիկը: Հովսեփիկի մայրը՝ քսաներեքամյա Արմինե Ղռեջյանը շատ գոհ է 

բժշկական կենտրոնի թե՛ պայմաններից, թե՛ իրենց նկատմամբ ցուցաբերած 
վերաբերմունքից:  

«Ես ծննդաբերել եմ այս հիվանդանոցում, առաջ սա միայն ծննդատուն 
էր, հիմա է, որ վերանորոգել են, վերակառուցել են ու դարձրել են կենտրոն: 
Մի քանի տարի առաջ, որ գայիք էստեղ ու ասենք հիմիկվա պայմանները 
համեմատեք, ուղղակի անհնար է համեմատել,— ասում է Արմինե Ղռեջյանը,— 
շենքը հին էր, սանհանգույց չկար ներսում, հեռուստացույց չկար առաջ 
պալատներում, հիմա կա, մաքուր է ամեն ինչը ու մի տեսակ, ճիշտ է, 
հիվանդանոց է կոչվում, բայց որ ամեն ինչը տեղը տեղին է, դու էլ արդեն չես 
նեղվում էդ բառից, քո համար էլ մի տեսակ հաճելի է էստեղ գտնվելը»:

	Ցու	ցադ	րում	նե	րի	քա	նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում
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կան խմբակ, քան 2007 թվա կա նին: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զի 

գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծող մար զա կան խմբակ նե րի քա նա կը 2006 

թվա կա նի հա մե մատ կրկնա	կի	ա	վե	լա	ցել	է:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում մար զիկ նե րի թվա քա նա կը 2007 

թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	մեկ քա ռոր դով, ընդ ո րում, մար զի քա ղա քա-

յին հա մայնք նե րում, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում մար զիկ նե րի թիվն ա վե լա-

ցել է մեկ եր րոր դով:

2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում մար զիչ նե րի թվա քա նա կը 2007 

թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ հին գե րոր դով:

2007-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զի քա ղա քա յին և գ յու-

ղա կան շուրջ	 քա	ռա	սուն	 հա	մայնք	նե	րում կա ռուց վել, հիմ նա նո րոգ վել և 

 վե րա կա ռուց վել են մշա կու թա յին և  մար զա կան բազ մա թիվ հաս տա տութ յուն ներ. 

հիմ նա նո րոգ վել և  կա հա վոր վել են 	Ճամ	բա	րա	կի գրա դա րա նը, մշա կույ թի տներ 

	Գա	վառ,		Մար	տու	նի,		Վար	դե	նիս,		Սա	րու	խան,		Ծո	վա	սար,	Այ	գուտ,	Չ	կա	լով-

կա,	Լ	ճափ,	Ե	րա	նոս,		Գան	ձակ,	Ա	կունք,		Կար	միրգ	յուղ,	Լ	ճա	շեն,		Ծա	փա	թաղ,	

	Զո	լա	քար,		Գե	ղա	մա	վան,		Վար	դե	նիկ,		Լու	սա	կունք,		Կար	ճաղբ	յուր,		Վա	ղա	շեն 

հա մայնք նե րում, վե րա կա ռուց վել է 	Վար	դե	նի	սի Մ հեր Մկրտչ յա նի ան վան 

մշա կույ թի պա լա տը, 	Վար	դե	նի	կի ե րաժշ տա կան դպրո ցը, Լ	ճա	շեն ամ րո ցը, 

	Գա	վա	ռում հիմ նա նո րոգ վել են  Վարդ գես  Պետ րոս յա նի ան վան  Գե ղար քու նի քի 

	Մար	զա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	և	խմ	բե	րի	քա-
նա	կը		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զում	(միավոր)
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մար զա յին գրա դա րա նը, 	Գա	վա	ռի թատ րո նը, Ու սու ցո ղա կան կենտ րո նի քա ղա-

քա յին գրա դա րա նը, 	Գա	վա	ռի ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նը, ար վես տի դպրո-

ցը, 	Լիճք հա մայն քում կա ռուց վել է մշա կույ թի տուն:

2007-2011 թվա կան նե րին 	Փամ	բակ,	Դ	րախ	տիկ,	Ա	րե	գու	նի,		Կար	ճաղբ	յուր,	

	Ձո	րագ	յուղ,	 	Մա	դի	նա հա մայնք նե րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են հա-

մայն քա յին կենտ րոն ներ, մար զադպ րոց ներ են հիմ նա նո րոգ վել 	Գա	վառ,	

	Վար	դե	նիս,		Մար	տու	նի և 	Ճամ	բա	րակ հա մայնք նե րում:

2011 թվա կա նին  Հան րա պե տա կան աս մուն քի ման կա պա տա նե կան եր րորդ 

և  չոր րորդ մրցույթ-փա ռա տո ննե րում,  Մար տու նու թիվ 3 դպրո ցի ա շա կեր տու հի 

	Սիլ	վա	Ա	վագ	յա	նը և  Ծո վա զար դի միջ նա կարգ դպրո ցի ա շա կեր տու հի Ե	րա-

նու	հի	 	Բա	լե	յա	նը հան րա պե տա կան փու լում ար ժա նա ցան խրա խու սա կան 

մրցա նակ նե րի:

2011 թվա կա նին  Հե քիա թա սա ցութ յան և  բար բա ռի եր րորդ մրցույթ-փա-

ռա տո նի հան րա պե տա կան փու լում  Գե ղար քու նի քի մար զի բնա կիչ Գ	րե	տա	

	Խան	դան	յա	նը	նվա ճեց երկ րորդ մրցա նակ:

2011 թվա կա նին ման կա պա տա նե կան թա տե րա կան «Ն	ռան	հա	տիկ» փա-

ռա տո նում  Գե ղար քու նի քի մար զի չորս ման կա կան թա տե րախմ բեր ստա ցել են 

խրա խու սա կան մրցա նակ ներ և շ նոր հա վո րագ րեր:

2011 թվա կա նին «Եր	գող	 	Հա	յաս	տան» ման կա պա տա նե կան երգ չախմ բե րի 

Նորակառույց	մշակույթի	
տունը	Ծովասարում

Բաշինջաղյան	թեյատունը	
Սևանա	լճի	ափին
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հին գե րորդ հո բել յա նա կան հան րա պե տա կան մրցույ թի հան րա պե տա կան փու-

լում Ս	ևա	նի և 	Գա	վա	ռի ե րաժշ տա կան դպրոց նե րը նվա ճել են եր րորդ մրցա-

նակ, իսկ  Գա վա ռի ե րաժշ տա կան դպրո ցի սան Ար փի  Լա զար յա նը « Լա վա գույն 

մե նա կա տար» ան վա նա կար գում նվա ճել է հաղ թո ղի կո չում:

2011 թվա կա նին «	Ճա	նա	պարհ	 դե	պի	 վանք» պա տա նե կան նկար չա կան 

փա ռա տո նի հան րա պե տա կան փու լում  Գա վա ռի ու սու ցո ղա կան կենտ րո նի սան 

	Կա	րի	նա		Գո	րո	յա	նը նվա ճել է երկ րորդ մրցա նակ:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Ան կա խութ յան 19-րդ 

 տա րե դար ձին նվիր ված դպրո ցա կան նե րի 19-րդ  մար զա կան խա ղե րի շրջա-

նա կում  Գե ղար քու նի քի մար զի վո լեյ բո լի տղա նե րի թի մը եզ րա փա կիչ փու լում 

գրա վեց չո րրորդ տե ղը, ձեռ քի գնդա կի հա վա քա կանը և ֆուտ բո լի «Ա լաշ կերտ» 

թի մն արժանացան մրցանակների:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գա վա թի խա ղար կութ յան, 

նա խա զո րա կո չա յին և  զո րա կո չա յին տա րի քի ե րի տա սար դութ յան ռազ մա մար-

զա կան խա ղե րի եզ րա փա կի չում 	Կար	ճաղբ	յու	րի մար զադպ րո ցի հա վա քա-

կանը նվա ճեց երկ րորդ մրցա նակ:

2011 թվա կա նին Ս	ևա	նի մար զադպ րո ցի վո լեյ բո լի աղ ջիկ նե րի թի մը ՀՀ 

ա ռաջ նութ յան մրցում նե րում գրա վեց երկ րորդ, իսկ ձեռ քի գնդա կի պա տա նի նե-

րի հա վա քա կա նը՝ եր րորդ մրցա նակ:

Գավառի	Աուրբ	Աստվածածին	
եկեղեցին,	XVIII	դ.

Հայրավանքի	Ս.	Ստեփանոս	
եկեղեցին,	VIII	դ.
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Սո	ցիա	լա	կան	վի	ճա	կը

 Գե ղար քու նի քի մար զում ընդ հուպ մինչև 2007 թվա կա նը տա րեց-տա րի 

կրճատ	վել	է աղ քա տութ յան մա կար դա կը. 2001-2007 թվա կան նե րին 

Ս յու նի քում աղ քա տութ յան մա կար դա կը կրճատ վել էր ա	վե	լի	քան	կի-

սով	չափ:  Ֆի նան սա-տնտե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով հե տա գա տա րի նե-

րին աղ քա տութ յան մա կար դա կը  Գե ղար քու նի քում ցա վա լիո րեն բարձ րա ցավ: 

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,  Գե ղար քու նի քի մար զում շատ աղ քատ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի թի վը 

2010 թվա կա նից նվա զում է: 2010 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում շատ աղ քատ 

տնա յին տնտե սութ յուն նե րի թի վը 2009 թվա կա նի հա մե մատ կրճատ վել է ա վե-

լի քան մե կու կես ան գամ:

 Գե ղար քու նի քի մար զում ցածր	է հան ցա գոր ծութ յան մա կար դա կը: 2011 թվա-

կա նին  Գե ղար քու նի քը՝  Տա վու շի և Ար մա վիրի հետ մեկ տեղ ձևա վո րում էր հան-

րա պե տութ յան ա մե նա ցածր հան ցա վո րութ յուն ու նե ցող մար զե րի եռ յա կը:

2010թվականինԳեղարքունիքիմարզումգրանց
վածհանցագործություններիթիվը10,000բնակչիհաշ
վովամենացածրնէրհանրապետությունում:

Գ	րանց	ված	հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րի	քա	նա-
կը	ՀՀ	մար	զե	րում	10,000	բնակ	չի	հաշ	վով	
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2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում գրանց ված հան ցա գոր ծութ յուն նե-

րի թի վը 10,000 բնակ չի հաշ վով գրե թե 60	տո	կո	սով	պա	կաս	էր, քան մի ջի նը 

հան րա պե տութ յու նում և 2.4	ան	գամ	պա	կաս, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում: 

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քի մար զում 10,000 բնակ չի հաշ վով գրանց վել է 

ա վե լի քան 2.2 ան գամ քիչ հան ցա գոր ծութ յուն, քան հար ևան Վ րաս տա նում:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում  Հայ րե նա կան մեծ պա տե-

րազ մի շուրջ 370	վե	տե	րա	նի փոխ հա տու ցում է տրվել նախ կին ԽՍՀՄ Խ նայ-

բան կի ՀՍԽՀ հան րա պե տա կան բան կում ներդր ված դրա մա կան ա վանդ նե րի 

դի մաց:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի հինգ քա ղաք նե րում գոր ծել են բա-

րե գոր ծա կան 3	ճա	շա	րան` 250 շա հա ռու նե րով:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում բնա կա րան ձեռք բե րե-

լու նպա տա կով ան հա տույց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է ստա ցել 

զոհ ված կամ հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռա յող նե րի յոթ	ըն	տա	նիք:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զի 430	 ա	ռա	վել	 ա	նա	պա-

հով, զոհ ված և  վի րա վոր ա զա տա մար տիկ նե րի, ծնո ղա զուրկ և  բազ մա զա վակ 

ըն տա նիք նե րի ե րե խա ներ անվ ճար հանգս տա ցել են  Հան քա վա նի ման կա կան 

ա մա ռա յին հանգստ յան ճամ բար նե րում:

2010-2011 թվա կան նե րին  Գե ղար քու նի քի մար զում շուրջ 3,000	ա	ռա	ջին	դա-

սա	րան	ցի	ե	րե	խա	ստա ցել է ըն դա մե նը շուրջ 173 մի լիոն դրամ ծա վա լով օգ-

նութ յուն:

2011 թվա կա նին  Գե ղար քու նի քում ան չա փա հաս նե րի կող մից կա տար ված 

հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քա նա կը 2010 թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	է ա վե լի 

քան 40 տո կո սով։

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Գա վա ռում  թա փա ռաշր ջիկ ե րե խա ներ չեն	

ե	ղել:



Չկալովկա գյուղի տասնամյա բնակիչ Ռաֆայել Հունանյանն 
արդեն երկրորդ նամակն է ուղարել երկրի նախագահ Սերժ 
Սարգսյանին ու խնդրել իրեն համակարգիչ նվիրել: Տղան 
համակարգչային խաղեր խաղալու համար մեկ-մեկ հարևանի 
տուն է գնում: «Բայց մենակ խաղալը չի,— շտապում է տեղեկացնել 
Ռաֆայելը,— որ համակարգիչ ունենամ, հետո կարող եմ ավելի 
շատ տեղեկություններ ստանալ, ավելի շատ բան սովորել: 
Ուղղակի պապայիս աշխատավարձով հնարավոր չէր գնել, դրա 
համար էլ մեր նախագահին եմ խնդրել»:

Նախագահ Սերժ Սարգսյանին Ռաֆայելն առաջին անգամ 
նամակ գրել էր, երբ ութ տարեկան էր: Որքան էլ որ տարօրինակ 
է, բայց տղան նախագահից ընդամենը երկրի դրոշն էր ուզել: 
«Ուզել էի էն դրոշից, որ իրա կաբինետում է դրված,— պատմում է 
Ռաֆայելը,— ինձ էնքան է դուր գալիս մեր դրոշը, իրա գույները, 
որ ուզեցի անպայման մեր տանը մեծ ունենամ դրած»: Ռաֆայելի 
մայրը լրացնում է տղայի պատմությունն ասելով, որ տառաճանաչ 
տղան նամակը գրել է ավագ քույրերի օգնությամբ: Նամակն 
ուղարկել են, իսկ մեկ ամսից արդեն հյուրասենյակի անկյունում 
իր պատվավոր տեղն է գրավել երկրի գլխավոր խորհրդանիշերից 
մեկը: Բացի դրոշից տղան երկրի նախագահից նվեր էր ստացել 
նաև մանկական հանրագիտարան և Աստվածաշունչ:

«Գյուղապետարանից, դպրոցից հետո եկան, էնպես կատակով, 
համոզում էին, թե Ռաֆայել ջան դրոշը տուր տանենք, չտվեց,— 
ծիծաղում է տիկին Գայանեն,— ինքն ամեն անգամ հեռուստացույց 
նայելուց ասում էր, թե մամ ջան, ես անպայման ուզում եմ մեր 
դրոշից ունենամ, թող քույրիկներս օգնեն, նամակ գրեմ ուղարկեմ 
պարոն Սերժ Սարգսյանին: Հիմա, երբ ունի, հենց նախագահի 
կաբինետը ցույց են տալիս, ուրախանում է, ասում է, մամ ջան 

գիտես չէ, էս դրոշից մենակ ես ու Սերժ Սարգսյանն ունենք: Իսկ երկրորդ նամակը տղաս ինքնուրույն է գրել: 
Ռաֆայելը հինգերորդ դասարանում է սովորում, շատ լավ է սովորում, դրսերում էդքան խաղալու հավես չունի: 
Մեկ-մեկ հարևանի տուն է գնում կոմպյուտերով ընկերոջ հետ խաղալու, էդ է: Հիմա մի ամիս առաջ ուղարկել ենք 
նամակը նախագահին, պատասխան ունենք, որ նամակը ստացվել է, մտածում ենք, որ Նախագահը չի մերժի 
տղայիս խնդրանքը»:

Տասնամյա Ռաֆայելը դեռ չգիտի ինչ մասնագիտություն է ընտրելու ապագայում, բայց ասում է, որ ուզում 
է շատ լավ մարդ դառնալ: Տղան դպրոցում ամենաշատը սիրում է մայրենիի և նկարչության դասաժամերը: 
Տանը դասապատրաստումից ազատ ժամերին սիրում է մուլտհերոսներին նկարել: Ռաֆայելի մյուս երազանքը 
նկարչական դպրոցում սովորելն ու նկարչության համար անհրաժեշտ պարագաներ ձեռք բերելն է: «Եթե շա՛տ 
նեղը ընկնեմ, էլի կդիմեմ իմ նախագահին,— ասում է Ռաֆայելը,— ծնողներիցս հետո ամենահարազատ մարդն ինձ 
համար ինքն է»:
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	Դա	րից-դար	կրկին	ու	կրկին	պատ	մում	են	ի	րենց	հի	շո	ղութ	յուն	նե-

րը	 	Գե	ղար	քու	նի	քի	 կո	թող	նե	րը	 հա	յի	 սե	րունդ	նե	րին:	 	Պատ	մում	

են	այն	օ	րե	րի	մա	սին,	երբ	 	Գե	ղա	մա	ջա	հել	ծո	վը	դեռ	ցա	մաք	էր:	

	Դամ	բա	րա	նա	քա	րե	րը	 մռնչում	 են,	 թե	 ինչ	պես	 խաչ	քա	րե	րի	 ան	տա	ռը	 հե-

ռա	վոր	մի	օր,	չկա	րո	ղա	ցավ	այլևս	ան	մասն	մնալ	իր	կազ	մող	նե	րի	տա	ռա-

պան	քին,	զո	րա	կա	նի	զգեստ	հա	գավ,	և		զար	հու	րեց	նվա	ճողն	ու	ընկր	կեց:	

	Վան	քե	րի	վի	մագ	րութ	յուն	նե	րը	հպար	տա	նում	են,	թե	ինչ	պես	մա	տուռն	ու	

ա	ռաջ	նորդ	նե	րի	ինք	նա	զո	հութ	յու	նը	մի	ողջ	գյուղ	փրկե	ցին:	 	Հայ	րա	վան	քի	

ժայ	ռե	ղեն	հրվան	դա	նը	տնքում	է		Լենկ	թե	մու	րի	վայ	րա	գութ	յու	նից	բա	զում	

կյան	քեր	փրկած	 	Մար	դաղավն	յաց	 վա	նա	հոր	 հա	վա	տի	 զո	րութ	յան	պատ-

մութ	յու	նը:

	Պատ	մում	են		Շո	ղո	գա	վանքն	ու		Կո	թա	վան	քը,	պատ	մում	են		Մաս	րուց	

Ա	նա	պատն	ու		Վա	նե	վա	նը,	մրմնջում	են	մայ	րա	սիրտ	ե	կե	ղե	ցի	ներն	ու	եր-

գում	է		Ծաղ	կա	վան	քի	մա	մու	ռը՝	բախ	տն	իր	բախ	տին	հյու	սած	աղջ	կա	մա-

սին:		Խո	սում	է		Մա	քեն	յաց	վան	քի	գա	վի	թը,	թե	ինչ	պես	ու	սա	նեց		Հով	հան	նես	

Դ	րաս	խա	նա	կերտ	ցին	 իր	 սյու	նե	րի	 տակ:	 Ս	ևա	նա	 վան	քի	 քա	րե	րը	 հու-

զախ	ռով	ափ	սո	սան	քով	հի	շում	են	տա	պալ	ված	մեհ	յանն	ու	փա	ռա	բա	նում	

	Մա	րիամ	իշ	խա	նու	հու	նվիր	վա	ծութ	յունն	իր	երկ	րին	ու	ան	սահ	ման	հա	վա-
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տար	մութ	յու	նը̀ 	 հա	վա	տին:	 	Մայ	րա	կան	 սի	րո	 ու	 հո	գա	տա	րութ	յան	 ձոնն	 է	

եր	գում	գրե	թե	ա	մեն	կո	թող		Գե	ղար	քու	նի	քում:

Ս	ևա	նի	ջրերն	ա	փին	զարն	վող	ա	մեն	ա	լի	քի	հրճվան	քով	ճչում	են	հայ-

րե	նի	բնաշ	խարհն	ու	մար	դուն	անմ	նա	ցորդ	սի	րող	մե	րօր	յա	նվիր	յալ	նե	րի	

հա	վա	տով	ու	հետ	ևո	ղա	կա	նութ	յամբ	նոր	կյանք	ա	ռած	գե	ղեց	կա	գույն	 լճի	

հա	րատ	ևութ	յան	ա	վե	տի	սը:

Կրկ	նում	են	ու	կրկնում	լիճ	ու	լեռ,	կո	թող	ու	տա	ճար	ի	րենց	պատ	մութ-

յուն	նե	րը,	կրկնում	են,	որ	չմո	ռա	նան,	կրկնում	են,	որ	մար	դը	հի	շի:	Ա	վե	լա-

նում	են	պատ	մութ	յուն	նե	րը	դա	րից-դար	և		տա	րուց-տա	րի:	Ա	վե	լա	նում	են	

մար	դու	ար	յամբ	ու	քրտին	քով,	մար	դու	հա	վա	տով	ու	նվի	րու	մով:	Եվ	գա	լիք	

մի	օր,	Ս	ևա	նի	ջրե	րով	վա	զող	լույ	սի	կա	ծա	նը	լու	ս	նա	զարդ	գի	շեր	վա	խա-

ղաղ	շշու	կում	կպատ	մի,	թե	ինչ	պես	իր	հո	ղին	կրկին	տի	րա	ցավ	արծ	վա	շեն-

ցին,	ու	ի	րենց	օ	ջախ	նե	րը	դար	ձան	գե	ղար	քու	նի	քի	բո	լոր	զա	վակ	նե	րը:

	Հա	յա	հոտ	 անց	յա	լով	 լցված	 ու	 hա	յա	գույն	 գա	լի	քի	 փայ	լով	 շլաց	նող	

գե	ղար	քուն	յաց	 լեռ	նե	րը	կհի	շեց	նեն	սե	րունդ	նե	րին	հա	րատ	ևութ	յան	խոր-

հուր	դը:	 Կ	պատ	մեն	խոր	հուր	դը	 կյան	քի,	 որ	պես	 հա	յա	խոս	 հայտ	նութ	յուն,	

որ	հաս	տա	տում	է	ի	րեն	վերս	տին,	ու	անց	յա	լը	հյու	սում	գա	լի	քին:
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Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ 
Գեղարքունիքի 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 Գեղարքունիքի մարզի 
տնտեսության և բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը գեղարքունիքցին 
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:


