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Լոռի

Բազումի,	 Փամբակի,	 Գուգարաց,	 Վիրահայոց,	 Ջավախքի	 	 ու	

Հալաբի	 լեռնաշղթաների	 գրկում,	 Դեբեդի	 ու	 նրա	 վտակների	

հովիտներում,	Աչքասարի,	Թեժ	լեռան	ու	Մայմեխի	գագաթներից	

մինչև	 Դեբեդի	 ստորին	 հոսանքները	 տարածվել	 է	 Լոռին՝	 տարածքի	

մակերեսով	 ու	 բնակչության	 թվաքանակով	 երրորդը	 Հայաստանի	

Հանրապետությունում:	 Հանրապետության	 մարզերում	 ամենամեծ	 թվով	

քաղաքային	 բնակավայրերը	 Լոռիում	 են:	 Գուգարքում՝	 Վանաձորում	 և	

հարակից	 քսանմեկ	 գյուղական	 համայնքներում	 ապրում	 է	 լոռեցիների	

կեսից	ավելին:

Լոռին	 քաղաքակրթության	 հնագույն	 օրրան	 է.	 մարդն	 այստեղ	

բնակվել	 է	 հին	 քարի	 դարում՝	 շուրջ	 երկու	 միլիոն	 տարի	 առաջ:	

Գուգարքում	 հայտնաբերված	 հին	 քարի	 դարյան	 կայանը	 Արևմտյան	

Եվրասիայի`	 մարդու	մինչև	այժմ	հայտնի	հնագույն	 կայանն	 է:	Վաթսուն	

դար	առաջ	հայն	այստեղ	քար	ու	մետաղ	է	մշակել,	կառուցել	է	բերդեր	ու	

կոթողներ	 այն	 նախապատմական	 ժամանակներում,	 որոնք	 բաբելոնյան	
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աշատարկի	 ու	 եգիպտական	 բուրգերի	 կառուցման	 օրերից	 հեռու	 էին	

նույնքան,	որքան	Քրիստոսի	օրերը	մեր	ժամանակներից:

Լոռվա	 հնամենի	 հողում	 հայոց	 սերմը	 հարուստ	 բերք	 է	

տվել.	 պետական	 ու	 հասարակական	 գործիչներ,	 զորավարներ	 ու	

զորահրամանատարներ,	 գիտնականներ	 ու	 ճարտարագետներ,	 գրողեր	

ու	 բանաստեղծներ,	 մարզիկներ	 ու	 երաժիշտներ:	 Հաստափոր	 է	 Լոռու	

Փառքի	 մատյանը,	 նրա	 էջերը	 ողողված	 են	 անձնազոհ	 սխրանքի	

պատմություններով	ու	հերոսների	հիշատակով:

Լոռու	 Փառքի	 մատյանի	 հերոսական	 էջերից	 ամենավեհը,	 թերևս,	

շուրջ	 մեկ	 դար	 առաջ	 «20-րդ	 դարի	 Ավարայրում»՝	 Ղարաքիլիսայի	

հերոսամարտն	 է,	 ուր	 հայ	 ժողովուրդը	 հաստատեց	 պետականություն	

ունենալու	 և	 տասնյակ	 հազարավոր	 հայ	 գաղթականների	 ապրելու	

իրավունքը:	 Սարդարապատից	 ու	 Բաշ-Ապարանից	 հետո	 թևավորված	

հայ	 զինվորը	 Լոռվա	 հողում	 ուժասպառ	 արեց	 երկիր	 ներխուժած	
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ոսոխի	 դիվիզիաներն	 ու	 դուրս	 շպրտեց	 երկրից:	 Սակայն	 հայ	 զինվորի	

հերոսությունն	 ու	 հայ	 միաբան	 զորությունը	 դժվար	 է	 ավելի	 լավ	

բնութագրել,	 քան	 հակառակորդի	 զորահրամանատարի	 բառերով.	

«Ղարաքիլիսայում	հայերն	ապացուցեցին,	որ	կարող	են	 լինել	աշխարհի	

լավագույն	զինորները»:

Սակայն	 Լոռու	 ամենամեծ	 հպարտությունը,	 թերևս,	 մարդու	 ու	

մարդկայինի	չափանիշ՝	իր	զավակներն	են.	նրանք,	ում	ժամանակակիցներն	

անվանել	 են	 «Սրտի	 դիկտատոր»	 ու	 «Ամենայն	 Հայոց	 Բանաստեղծ»,	

նրանք,	 ում	 ստեղծագործությունների	 տառն	 ու	 քաղաքացիական	

ոգին	 սերունդներ	 են	 ձևավորում:	 Զաքարյան	 եղբայրներից	 ու	 Լոռվա	

մելիքներից	 մինչև	 Միկոյան	 եղբայրներ,	 Թումանյանից՝	 մինչև	

Մաթևոսյան.	 մեծ	 լոռեցիների	 շքերթի	մի	 ծայրը	 կորչում	 է	պատմության	

հեռուներում,	իսկ	մյուսը	շարժվում	է	դեպի	հավերժը:
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	Մար	դը

2007 թվա կա նից սկսած՝ ծնված նե րի թվա քա նա կը  Լո ռու մար զում տա րեց-

տա րի ա վե լա ցել է, իսկ նշված ժա մա նա կահատ վա ծին նա խոր դող տաս նամ յա-

կում ծնունդ նե րի թվի նվա զու մը  Լո ռու մար զում փո	խա	րին	վել	է	ա	ճով: 2010 

թվա կա նին  Լո ռու մար զում ծնված նե րի թվա քա նա կը  2006 թվա կա նի հա մե-

մատ ա վե լա ցել է մեկ վե ցե րոր դով, իսկ 2010 թվա կա նին ծնա ված նե րի թվա-

քա նա կի տա	րե	կան	ա	ճի	տեմ	պով  Լո ռու մար զը  Հա յաս տա նում զի ջել է միայն 

Ա րա գա ծոտ նին:

Ծ նե լիութ յու նը  Լո ռու մար զում 2002 թվա կա նից ա ճել է: 

Բ	նակ	չութ	յան	թվա	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(հա	զար	մարդ)

Ծն	ված	նե	րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	1000	բնակ	չի	հաշ	վով	(մարդ)
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2008 թվա կա նից սկսած՝  Լո ռիում տա րեց֊ տա րի ա վե լա ցել է բնակ չութ յան 

բնա կան ա ճը. 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում բնակ չութ յան բնա կան ա ճը 2007 

թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է 2.5	ան	գամ, մինչ դեռ հան րա պե տութ յու նում 

բնա կան ա ճը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  ա վե լա ցել է մեկ հին գե րոր դով:

2008-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում նվա	զել	է	ման	կա	կան	մա	հա	ցութ-

յու	նը. 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում մինչև մեկ տա րե կան մա հա ցած նե րի 

թի վը հա զար կեն դա նած նի հաշ վով 2008 թվա կա նի հա մե մատ նվա զել է ա վե լի 

քան մեկ եր րոր դով:

2003 թվա կա նից սկսած՝  Լո ռու մար զում տա րեց-տա րի նվա զել է մեկ նող նե-

րի թի վը. 2010 թվա կա նին  Լո ռուց մեկ նել է կրկնա կի պա կաս մարդ, քան 2003 

թվա կա նին: 2007 թվա կա նի հա մե մատ`  Լո ռու մար զից մեկ նող նե րի թի վը 2010 

թվա կա նին նվա զել է 70 տո կո սով:

Ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	քա	նա	կը		Լոռւ	մար	զում	(միա	վոր)

864
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2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում հա զար բնակ չի հաշ վով 
ծնվել է 70 տո կո սով ա վե լի ե րե խա, քան 2001 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա վե
լի քան մեկ եր րոր դով ա վե լա ցել է ա մուս նութ յուն նե րի թի վը:
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Տն	տե	սութ	յան	սյու	նե	րը

 Լո ռու մար զում տա րեց-տա րի զգա	լիո	րեն	ա	վե	լա	ցել	 է	արդ յու նա բե րա-

կան ար տադ րան քի ծա վա լը: 2008 թվա կա նին հա մաշ խար հա յին ֆի-

նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով  Լո ռու արդ յու նա բե րութ յան 

ա ճը կանգ նել էր, սա կայն ար դեն 2010 թվա կա նին արդ յու նա բե րա կան ար տադ-

րան քի ծա վա լը տա րե կան ա ճել էր ա վե լի քան մեկ եր րոր դով, իսկ 2011 թվա կա-

նին, նա խորդ տար վա հա մե մատ, տա րե կան ա ճը կազ մել էր մեկ հին գե րոր դից 

	Լոռու	մար	զից	մեկ	նող	նե	րի	քա	նա	կը	(մարդ)

2,930

1,299
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2002
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2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում արդ յու նա բե րա
կան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 
2001 թվա կա նի գրե թե հնգա  պա տիկն էր:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ար տադր
ված արդ յու նա բե րա կան հա մա խառն ար տադ րան քի ծա
վա լի 13 տո կո սը բա ժին էր ընկ նում  Լո ռու մար զին:
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ա վե լի:  Լո ռին արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լով հան րա պե տութ յան 

մար զե րի թվում չոր րորդն է: 

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում արդ յու նա բե րա կան հա մա խառն ար տադ-

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

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա-
լը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մլն.	դրամ)
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ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԼՈՌԻ

 Լո ռին ար տադ րել է ըն թա ցիկ գնե րով 70 տո կո սով ա վե լի ծա վա լով 
հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րանք, քան հան
րա պե տութ յան յոթ մար զերն ու մայ րա քա ղաք Եր ևա նը միա սին:
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րան քի ծա վա լի շուրջ մեկ տաս նե րոր դը բա ժին էր ընկ նում հան քա գոր ծա կան 

արդ յու նա բե րութ յա նը:  Հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի 

ծա վա լով  Լո ռին  Հա	յաս	տա	նում	երկ	րորդն	է՝ Ս յու նի քից հե տո:  

2007 թվա կա նից ի վեր  Լո ռու մար զում հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ-

յան ար տադ րան քը տա րեց-տա րի միայն ա	վե	լա	ցել	է, այդ թվում՝ ֆի նան սատն-

տե սա կան ճգնա ժա մի պայ ման նե րում: 2010-2011 թվա կան նե րին՝ եր կու տա-

րում,  Լո ռու մար զում հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի 

ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 40	տո	կո	սով	ա	վե	լի	էր, քան 2001-2009 թվա կան նե-

րին՝ ի նը տա րում միա սին: 

 Լո ռու մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար-

տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վա լը. 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում է լեկտ րա-

էներ գիա յի, գա զի, ջրի ար տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 

եր	կու	սու	կես	ան	գամ	գե	րա	զան	ցում	էր 2005 թվա կա նի ծա վա լը:

 Թե պետ  Լո ռու մար զում գոր ծում են ընդ հա նուր հզո րութ յամբ հան րա պե տութ-

յու նում միայն Ս յու նի քի մար զին զի ջող հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան 

2011 թվա կա նին  Լո ռիում հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ
յան ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է 2007 թվա կա նի 
ա վե լի քան յոթ նա պա տի կը և 2009 թվա կա նի կրկնա պա տի կը:

Հան	քա	գոր	ծա	կան	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա-
վա	լը		Լո	ռու	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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ձեռ նար կութ յուն նե րը, սա կայն  Լո ռու արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի առ յու-

ծի բա ժի նը՝ 80	տո	կո	սը	կազ	մում	է մշա կող արդ յու նա բե րութ յու նը: 2011 թվա-

կա նին  Լո ռին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի հա մա խառն ծա վա-

լով հան րա պե տութ յան մար զե րից զի ջել է միայն Ա րա րա տին ու  Կո տայ քին, և  

ա ռա վել հզոր մշա կող արդ յու նա բե րա կան հզո րութ յուն ներ ու նե ցող մար զե րի 

եռ յա կում է: 

2010 թվա կա նին հիմ նա յին մե տաղ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով  Լո ռին զի-

ջել է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին. 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում է ար-

տադր վել  Հա յաս տա նում հիմ նա յին մե տաղ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լի	մեկ	

քա	ռոր	դից	ա	վե	լին: 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում հիմ նա յին մե տաղ նե րի 

ար տադ րութ յան ծա վա լը եր	կու	 ան	գամ	 ա	վե	լի	 էր, քան հան րա պե տութ յան 

մյուս մար զե րում միա սին:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան 
ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2002 թվա կա նի քա
ռա պա տիկն էր, 2004 թվա կա նի կրկնա պա տի կը և գ րե թե մե կու
կես ան գամ գե րա զան ցում էր մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար
տադ րան քի նա խաճգ նա ժա մա յին՝ 2006 թվա կա նի ծա վա լը:

Արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	կա	ռուց	ված	քը		Լոռւ	մար	զում,	2011թ.

հանքագործական
արդյունաբերություն

10%

10%

մշակող 
արդյունաբերություն

80%

էլեկտրաէներգիայի
գազի, ջրի
արտադրություն և
բաշխում
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2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում քի միա կան նյու թե րի և 

 քի միա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լի շուրջ 30	տո	կոսն	

ար	տադր	վել	է  Լո ռու մար զում. ար տադ րութ յան ծա վա լով  Լո ռին  Հա յաս տա նում 

զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և Ա րա րա տի մար զին:

 Լո ռու մար զը է լեկտ րա կան սար քա վո րում նե րի ար տադ րութ յան	 ա	ռա	ջա-

Մ	շա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Լո	ռու	մար	զում	(մլրդ.	դրամ)

Հիմ	նա	յին	մե	տաղ	նե	րի	ար	տադ	րութ	յան	ծա-
վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.
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31%

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ար տադր վել են ա վե
լի մեծ ծա վա լով է լեկտ րա կան սար քա վո րում ներ, քան 
հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րում միա սին:
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տարն	 է	 հան	րա	պե	տութ	յան	 մար	զե	րում. 2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում 

է լեկտ րա կան սար քա վո րում նե րի ար տադ րութ յան հա մա խառն ծա վա լի ա վե լի 

քան մեկ հին գե րորդն ար տադր վել է  Լո ռիում: 

2010 թվա կա նին հա գուս տի ար տադ րութ յան ծա վա լով  Լո ռին  Հա յաս տա նում 

զի ջել է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և  հան րա պե տութ յան մար զե րի բա	ցար-

ձակ	ա	ռա	ջա	տարն	էր: 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում ար տադր ված 

հա գուս տի ար տադ րան քի ընդ հա նուր ծա վա լի մեկ հին գե րոր դից ա վե լին բա ժին 

է ըն կել  Լո ռու մար զին:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում փայ տան յու թի մշակ ման, փայ տից և խ ցա նա-

Է	լեկտ	րա	կան	սար	քա	վո	րում	նե	րի	ար	տադ	րութ-
յան	ծա	վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.

ԼՈՌԻ
60%

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

40%

2010 թվա կա նին  Լո ռիում ար տադր վել է ա վե լի մեծ հա մա խառն ծա
վա լով հա գուստ, քան հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րում միա սին:

2010 թվա կա նին  Լո ռիում է արտադր վել հան րա պե տութ
յան մար զե րում մշակ ված փայ տան յու թի, փայ տից և խ ցա նա
կե ղևից, ծղո տից և հ յուս կեն նյու թե րից պատ րաստ ված ար
տադ րա տե սակ նե րի ընդ հա նուր ծա վա լի գրե թե 45 տո կո սը:
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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  Լո ռին  Հա յաս տա նում զի	ջում	 է	 միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և 

 Տա վու շի մար զին: 

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ար տադր ված սննդամ թեր քի 

ծա վա լի շուրջ 12	տո	կոսն ար տադր վել է  Լո ռիում:

 Լոռու մար զի արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ընդ հա նուր ծա վա լում զգա-

լի տե սա կա րար կշիռ ու նեն Ա լա վեր դու «Էյ-	Սի-	Փի» ըն կե րութ յու նը, ո րը 2011 

թվա կա նին ա պա հո վել է մար զի արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ա վե լի քան 

72 տո կո սը, Ախ	թա	լա	յի	 լեռ	նա	հարս	տաց	ման	 կոմ	բի	նա	տը	 (շուրջ 11.5 տո-

կոս), «Ավ	տո	գեն-Մ» ըն կե րութ յու նը (շուրջ 2 տո կոս), 	Ձո	րա	հէ	կը (1.6 տո կոս), 

«	Վա	նա	ձոր		Քիմպ	րոմ» և «ԱՏ	Գ	րեյն»	ըն կե րութ յուն նե րը (յու րա քանչ յու րը մեկ 

տո կո սից ա վե լին):

Հա	գուս	տի	ար	տադ	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.

ԼՈՌԻ
51%

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

49%

Ախթալայի	լեռնահարստացման	կոմբինատում
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 Միայն 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում ներդ-

րում նե րի ընդ հա նուր ծա վա լը գե րա զան ցել է 42	մի	լիարդ	դրա	մը: 2011 թվա կա-

նին լիար ժեք վե րա գոր ծարկ վել են  Վա նա ձո րի «	Բա	զում-	Ֆիր	մա» և Ս պի տա կի 

«	Վա	նու	հի» ըն կե րութ յուն նե րը, գոր ծարկ վել է նոր փոքր հիդ րոէ լեկտ րա կա յան̀  

«	Կար	բի	Ջր	հոս»-ը, ստեղծ վել է ա վե լի քան 210	նոր	աշ	խա	տա	տեղ: Ար տադ-

րա կան հզո րութ յուն ներն ա վե լաց րել է նաև նախ կին «Գ	լո	րիա»	կա րի ֆաբ րի-

կան, ին չի արդ յուն քում ստեղծ վել է ա վե լի քան 140	աշ	խա	տա	տեղ: Ընդ հա նուր 

առ մամբ, 2011 թվա կա նին  Լո ռու արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում աշ խա տող նե րի 

մի ջին ցու ցա կա յին թի վը կազ մել է շուրջ 4,500	մարդ, ին չը շուրջ 550-ով ա վե լի 

է՝ 2010 թվա կա նի հա մե մատ։ 

«41 տար վա աշ խա տան քա յին ստաժ ու նեմ:  Կա րող բան վո րու հի եմ ե ղել, նախ-
կի նում աշ խա տել եմ  Կի րո վա կա նի կա րի ֆաբրիկայում: Իմ հա մար ա մե նա կար-
ևորն էն է, որ էս տա րի քում աշ խա տանք ու նեմ:  Մինչև 70 հա զար դրամ ու ա վե լի 
աշ խա տա վարձ եմ ստա նում, պարգ ևատ րում էլ են տա լիս: Ա մուս նուս թո շա կով 
ու իմ աշ խա տա վար ձով նոր մալ ապ րում ենք, կո մու նալ վար ձե րը կա րո ղա նում 
ենք փա կել, ե րե խե քիս էլ հարկ ե ղած դեպ քում կա րում եմ ձեռք մեկ նեմ:  Մեր 
ֆաբ րի կա յում իմ տա րի քի է լի աշ խա տող ներ կան:  Գի տեք, կնոջ հա մար, էն էլ 
աշ խա տող, շատ դժվար է նստել տանն ու սպա սել, թե երբ պի տի թո շա կի գնա, 
իսկ ես ու իմ նման է լի շատ շա տերն էս տեղ աշ խա տանք ու նենք:  Մի եր կու տա-

րուց թո շա կի եմ գնա լու, բայց կու զե նա յի շա րու նա կել աշ խա տել:  Մար դը քա նի դեռ ոտ ու ձե ռի է, պի տի աշ խա տի»:

	Սա	հակ	յան		Լա	մա	րա,	61	տա	րե	կան,	2004	թվա	կա	նից	աշ	խա	տում	է	«Բ.	Դար	բին	յան-Ս	տի	լիս	սա»̀ 		ներ-
կա	յում՝	«Սարթիս-Գ	լո	րիա»	կա	րի	ֆաբ	րի	կա	յում
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2010-2011 թվա կան նե րին Ախ	թա	լա	յի	լեռ	նա	հարս	տաց	ման	կոմ	բի	նա	տում	

ընդ հա նուր ներդ րում նե րը կազ մել են շուրջ 340	մի	լիոն	դրամ, վե րա կա ռուց-

վել է պո չամ բա րը, կա ռուց վել է շրջա նա ռու ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գը, 

գոր ծարկ վել են հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յի նոր ջար դի չը, հո րա տման հաս տոցը 

և  կոմպ րե սո րը, նոր արդ յու նա բե րա կան էքս կա վա տո րը:  Ներդ րում նե րի շնոր հիվ 

ա ճե լ են մա կա բաց ման ծա վալ նե րը, նոր պո չամ բա րում կա ռուց վել է ջրա մա տա-

կա րար ման հա մա կարգ՝ զգա լիո րեն նպաս	տե	լով	շրջա	կա	մի	ջա	վայ	րի	պահ-

պան	մա	նը: 2011 թվա կա նին շա հա գործ ման է հանձն վել Այ րում- Ճոճ կան ձո րում 

 Նա հա տակ գե տի վրա շրջա նառ վող ջրի հա մա կար գը, ա վարտ վել է շա հա գոր-

ծու մից հան ված ա ռա ջին պո չամ բա րի ռե կուլ տի վա ցիան: 2010-2011 թվա կան նե-

րին կոմ բի նա տում արդ յու նա հան վել է շուրջ 530	հա	զար	տոն	նա	հան	քա	քար, 

ար տադր վել է ա վե լի քան 21.5	հա	զար	տոն	նա	պղնձի	խտան	յութ, բաց վել է 

40	նոր	աշ	խա	տա	տեղ: 2011 թվա կա նին կոմ բի նա տում աշ խա տող նե րի թի վը 

կազ մել է 600	մարդ, մի ջին աշ խա տա վար ձը̀  140	հա	զար	դրամ:

2010-2011 թվա կան նե րին 	Վալ	լեքս խմբի ըն կե րութ յուն նե րը շա րու նա կել են 

ա ռա ջա տար դեր կա տա րել  Լո ռու տնտե սա կան կյան քում՝ ընդ լայ նե լով գոր ծու-

նեութ յու նը:   Վալ լեքս խմբի ըն կե րութ յուն նե րը ար տադ րան քի և  ար տա հան ման, 

ին պես նաև աշ խա տա տե ղե րի ծա վալ նե րով մար զում ա ռա ջինն են. ըն կե րութ-

յուն ներն աշ խա տան քով ա պա հո վել են ա վե լի քան	1,200	մար	դու՝ շուրջ 127	

հա	զար	դրամ	մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձով: 

Լոռու	մարզում	արդյունաբերության	
առաջատար	Վալլեքս	խմբի	մասնաշենքը
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Խմ բի ան դամ «Ար	մե	նիան	 	քա	փըր	 փ	րոգ	րամ»	 (Էյ- Սի- Փի) ըն կե րութ յու-

նը 2010-2011 թվա կան նե րին վե րա կա ռու ցել է ար տա ցո լիչ վա ռա րա նը, ին չի 

արդ յուն քում 2011 թվա կա նին նկա տե լիո րեն բարձ րա ցել է ըն կե րութ յան ար-

տադ րո ղա կա նութ յու նը: 2012 թվա կա նին պղնձի բարձր պա րու նա կութ յամբ 

 Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի խտան յու թի ա վե լի մեծ քա նա-

կութ յամբ վե րամ շա կու մը հնա րա վո րութ յուն կտա ար տադ րե լու մոտ 10 հա զար 

տոն նա չզտված պղինձ:  Միայն 2011 թվա կա նին Էյ- Սի- Փի ըն կե րութ յու նը 550	

մի	լիոն	դրա	մը գե րա զան ցող ներդ րում ներ է կա տա րել նե րար տադ րա կան են-

թա կա ռուց վածք նե րում. ներդ րում նե րի ա վե լի քան եր կու եր րոր դը հատ կաց վել 

է նոր՝ նախ կի նի հա մե մատ շուրջ 220 մետ րով բարձր ծխա տա րի վե րա կա ռուց-

մա նը: Ծ խա տա րի կա ռուց ման արդ յուն քում զգա լիո րեն նվա	զել	է գոր ծա րա նի 

ար տա նե տում նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը շրջա կա մի ջա վայ րի վրա: 

2011 թվա կա նին «	Սա	գա	մար» ըն կե րութ յու նը գոր ծար կել է Ար մա նի սի 

հարս տա ցու ցիչ կոմ բի նա տը՝ ներդ նե լով ա վե լի քան 14.6	մի	լիոն	ԱՄՆ	դո	լար: 

 Կոմ բի նա տի գոր ծարկ ման նպա տա կով, ըն կե րութ յու նը հիմ նա նո րո գել է Ս տե-

փա նա վան-Ար մա նիս ավ տո ճա նա պար հի 4  կի լո մետր եր կա րութ յամբ հատ վա-

ծը: Ըն կե րութ յու նում աշ խա տում է շուրջ 360	մարդ:

2011 թվա կա նին «Ն	յու		թե	քըն» և  ճա պո նա կան կա պի տա լով  Շան հա յում ու 

 Մա լայ զիա յում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող «	Կո	յո»	ըն կե րութ յուն նե րի միջև ստո-

Սագամար	ընկերության	ժամանակակից	սարքավորումը
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րագր վել է պայ մա նա գիր՝ Ս պի տակ քա ղա քում վե րե լակ նե րի գոր ծա րան հիմ նե-

լու մա սին: Ս պի տա կում մեկ տար վա ըն թաց քում, ա րագ տեմ պե րով կկա ռուց վի 

վե րե լակ ներ ար տադ րող գոր ծա րան, որ տեղ 160	հա	զար	դրամ	մի	ջին	աշ	խա-

տա	վար	ձով աշ խա տանք կու նե նա 130	մարդ:  Գոր ծա րա նը կգոր ծարկ վի 2012 

թվա կա նին:

2011 թվա կա նին  Վա նա ձո րում բաց վել է «Ինս	տի	գեյթ» ըն կե րութ յան մաս-

նաճ յու ղը: Ըն կե րութ յա ն կողմից  Հա յաս տա նի  պե տա կան ճար տա րա գի տա կան 

 հա մալ սա րա նի  Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղում կազ մա կեր պվել են հնգամս յա հա-

տուկ դա սըն թաց ներ, իսկ դրանց տասը մաս նա կից նե րի հետ կնքվել են աշ խա-

տան քա յին պայ մա նա գրեր:

2010-2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի շուրջ 750	փոքր	և		մի	ջին	ձեռ	նար	կութ-

յուն	ներ	հան րա յին մի ջոց նե րի հաշ վին ստա ցել են բազ մա կող մա նի ա ջակ ցութ-

յուն:

2010-2011 թվա կան նե րին պատ րաստ վել է  Վա նա ձոր քա ղա քի տնտե	սա	կան	

քար	տե	զը, և մ շակ ման ու ներդր ման փու լում է գտնվում  Լո ռու մար զի գոր ծա-

րար քար տե զագր ման նոր հա մա կար գը, ո րը հու սա լի գոր ծիք կհան դի սա նա 

գոր ծա րար նե րի հա մար:

«2007 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2011 թվականի հոկտեմբեր ամիսը «Սագամար» ՓԲԸ-ում 
մենք իրականացրել ենք մինչև 70 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրում: 2011-2013 թվականներին 
նախատեսվում է ևս 23 միլիոն դոլարի ներդրում՝ ստորգետնյա հանքի կառուցման նպատակով»:  

Կարեն	Ղազարյան,	«Նևա-Ռոս»	ընկերության	Հայաստանյան	ծրագրի	ղեկավար

Բազմաբնակարան	շենքերի	
թաղամաս	Ալավերդի	քաղաքում
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Լո ռու մար զում 2011 թվա կա նին  գյու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար-

տադ րան քը 2009 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	43	տո	կո	սով:

2010 թվա կա նին  Լո ռու 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 ա	վե	լա	ցել	է	մե	կու-

կես	ան	գամ:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ար ևա ծա ղ կի բեր քի ծա վա լը 2009 թվա կա-

նի հա մե մատ ու	թա	պատկ	վել	է, իսկ 2010 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա	վե	լա	ցել	2.4	

ան	գամ:

Գ	յու	ղատն	տե	սութ	յան	հա	մա	խառն	ար	տադ	րան	քը		Լո-
ռու	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Ա	նաս	նա	բու	ծութ	յան	հա	մա	խառն	ար	տադ	րան	քը		Լո-
ռու	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլխա քա-

նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է շուրջ մեկ քա ռո րո դով:

2011 թվա կա նին ի րաց ված ա նա սու նի և թռչ նի քա շով  Լո ռին եր	րորդն	է հան-

րա պե տութ յու նում: 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ի րաց վել է ե րեք քա ռոր դով 

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե
րի տա րա ծքները 2003 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա կի ա վե լա ցել են:

Պտ	ղի	և		հա	տապտ	ղի	տնկարկ	նե	րի	տա	րա	ծքները		Լո	ռու	մար	զում	(հա)

	Հավ	կի	թի	ար	տադ	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Լո	ռու	մար	զում	(մլն.	հատ)
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ա վե լի ա նա սու նի և թռչ նի միս, քան 2002 թվա կա նին և  մե կու կես ան գամ ա վե-

լի, քան 2005 թվա կա նին:

2002-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում կա թի ար տադ րութ յան ծա վալն 

ա վե լա ցել է շուրջ 40 տո կո սով:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում մեղ րի ար տադ րութ յան ծա վա լը 2006 թվա-

կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ ե րե քու կես ան գամ, իսկ 2009 թվա կա նի հա-

մե մատ՝ շուրջ մեկ հին գե րոր դով:

2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի ա վե լի քան տասն հինգ գյու ղա կան՝ 

Ջ	րա	շեն,		Գե	ղա	սար,	Ա	գա	րակ,	Օ	ձուն,		Յաղ	դան,		Շի	րա	կա	մուտ,	Ար	ևա	շող,	

	Նո	վո	սել	ցո	վո,		Կաթ	նա	ջուր,	Ազն	վա	ձոր,		Հաղ	պատ,	Այ	գե	հատ,		Սար	չա	պետ,	

Դ	սեղ,	 	Ճոճ	կան հա մայնք նե րում և Ս	պի	տակ քա ղա քում հիմ նա նո րոգ վել են 

ո ռոգ ման և ջ րար բիաց ման հա մա կար գեր, ջրա վա զան ներ, մաքր վել և  նո րոգ վել  

են կո լեկ տո րադ րե նա ժա յին ցան ցեր, կա ռուց վել ո ռոգ ման ջրագ ծեր և  եր րորդ 

կար գի ջրանցք ներ:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ո ռոգ վել է ա վե լի քան եր	կու	հա	զար	հեկ-

տար	վա	րե	լա	հող 2009 թվա կա նի 980 հեկ տա րի հա մե մատ. միայն 2010 թվա-

կա նին  Լո ռիում ո ռոգ վող հո ղա տա րածք նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը ա վե լի քան 

կրկնա	պատկ	վել է:

Ս	պի	տա	կի վե րա կանգն ված ինք նա հոս հա մա կար գի շնոր հիվ բա րե լավ վել 

է 3,6	 հազար	հեկ	տար հո ղա տա րած քի ո ռո գու մը, ևս 400	հեկ	տար՝ դար ձել 

ո ռո գե լի: 2010 թվա կա նին կա ռուց վել է 	Շի	րա	կա	մու	տի ա վե լի քան 5.5	կի	լո-

մետր եր կա րութ յամբ 820 մի լի մետր տրա մա չա փի միջտն տե սա յին ջրանց քի 

մայ րու ղա յին հատ վա ծը, վե րա կա ռուց վել է ջրանց քի գլխա մա սա յին ջրառ հիդ-

րո հան գույ ցը: 2011 թվա կա նին Այ	գե	հատ,	Օ	ձուն և 	Ճոճ	կան հա մայնք նե րում 

վե րա կա ռուց վել է 5,4	 հազար	 մետր ըն դա նուր եր կա րութ յամբ ո ռոգ ման եր-

րորդ կար գի ջրանցք:

20032011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում հավ կի
թի ար տադ րութ յու նը կրկնա կի ա վե լա ցել է:
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2010 թվա կա նին  Կար	միր	Ա	ղե	գի հա մայն քում չորս հեկ տար վա րե լա հո ղե րի 

վրա կա ռուց վել է անձր ևաց ման ե ղա նա կով ո ռոգ ման հա մա կարգ:

2010-2011 թվա կա ններին  Լո ռու մար զի շուրջ եր	կու	հա	զար գյու ղա ցիա կան 

տնտե սութ յուն նե րի տրա մադր վել է ընդ հա նուր առ մամբ հար յու րա վոր տոն նա-

նե րով գա րու և  ցո րե նի բարձ րո րակ սե րմա ցու: 2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու 

մար զի հա մայնք նե րին տրա մադր վել է ա վե լի քան եր	կու	տոն	նա	թու	նան	յութ՝ 

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

2011 թվա կա նին Օ	ձուն և Դ	սեղ հա մայնք նե րում տե ղադր վել են մե կա կան հա-

կա կարկ տա յին կա յան ներ: 	Գար	գառ,	Գ	յու	լա	գա	րակ,		Վար	դաբ	լուր,		Կուր	թան 

հա մայնք նե րում հա կա կարկ տա յին կա յան ներ կտե ղադր վեն 2012 թվա կա նին:

Ս	պի	տա	կում գոր ծող «Ագ	րո	հո	լի	դինգ	Ար	մե	նիա» ըն կե րութ յու նը ա նաս նա-

բու ծութ յան մեջ օգ տա գոր ծում է նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներ. սար քա վո րում-

նե րը ներ մուծ վել են եվ րո պա կան երկր նե րից, իսկ ա նա սուն նե րի խնամ քը շատ 

բարձր մա կար դա կի է: 2009-2011 թվա կան նե րին ըն կե րութ յա նը, պե տա կան 

ա ջակ ցութ յամբ և տա րա ժամ կետ վճար մամբ, հատ կաց վել է ա վե լի քան 580	

գլուխ շվից, հոլշ տին յան և  սի մեն թալ ցե ղե րի տոհ մա յին ե րինջ ներ: Ս պի տա կի 

տնտե սութ յու նում կիթն ի րա կա նաց վում է ավ տո մատ կթի սար քա վո րում նե րով 

և  վե րահսկ վում հա մա կարգ չով, իսկ կաթ նատ վութ յու նը կազ մում է շուրջ 5.4	

տոն	նա, ին չը եր կու սու կես ան գամ գե րա զան ցում է տե ղա կան կո վե րի կաթ նատ-

վութ յա նը: Ա ռան ձին կո վե րից ըն կե րութ յու նը ստա նում է մինչև 10 տոն նա կաթ: 

Ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է կո վե րի մի ջին կաթ նատ վութ յու նը հասց նել 6.5-7 

տոն նա յի:  Ըն կե րութ յունն ի րա կա նաց նում է նաև սե լեկ ցիոն աշ խա տանք ներ. 

բու ծում է Եվ րո պա յից ներկր ված բարձր կաթ նա տու և  բարձր մսա տու ա նա-

սուն նե րի ցե ղա տե սակ ներ, եվ րո պա կան և  տե ղա կան ցե ղա տե սակ նե րի միջև 

ի րա կա նաց վում է խա չա սե րում:  Բուծ ված ա վե լի քան 100	 գլուխ տոհ մա յին 

ե րինջ նե րը մա տա կա րար վել են  հան րա պե տութ յան գյու ղա ցիա կան այլ տնտե-

սութ յուն նե րի: Ըն կե րութ յունն ու նի բո լոր հար մա րութ յուն նե րը̀  այդ թվում հան-

րա կա ցա րա նա յին պայ ման ներ: 2011 թվա կա նին մի ջին աշ խա տա վարձն ըն կե-

րութ յու նում կազ մել է 135	հա	զար	դրամ:
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 Մաթ ևոս  Վար դան յան՝ 24 տա րե կան, Ս պի տա կի տա րա ծաշր ջա նում գոր-
ծող «Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա» ըն կե րութ յու նում աշ խա տում է որ պես ա նաս-
նա բույժ-ա նաս նա պահ:  Մինչև այս տեղ աշ խա տան քի անց նե լը, պար տա դիր 
զին ծա ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո, պայ մա նագ րով աշ խա տել է  Բավ րա յի 
սահ մա նա պահ զո րա մա սում: Այս տար վա մար տին նշա նադր վել է:  Մաթ ևո սը 
աշ խա տան քին զու գա հեռ սո վո րում է Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի երկ րորդ 
կուր սում: «Ես էլ, ինչ պես ֆեր մա յի մյուս աշ խա տող նե րը ապ րում եմ կազ-
մա կեր պութ յան տրա մադ րած բնա կա րա նում:  Գոհ եմ թե՛ պայ ման նե րից, թե՛ 
աշ խա տա վար ձից: Էս աշ խա տան քի շնոր հիվ էն քան ար դեն վստա հութ յուն 
ե ղավ, որ ո րո շե ցի քայլ ա նել ու ըն տա նիք կազ մել: Երբ ա մուս նա նամ, կնոջս 
հետ կտե ղա փոխ վենք, Ս պի տակ քա ղա քում տուն կվար ձենք, էն տեղ կապ-

րենք: Եղ բայրս̀   Կա րենն էլ է այս տեղ աշ խա տում:  Բա նա կից որ ե կավ, բե րե ցի ինձ մոտ:  Լավ աշ խա տանքն ու լավ 
տնօ րի նութ յու նը հազ վագ յուտ բա ներ են, բայց մեր մոտ այդ եր կու սը մեր բախ տից ի րար հետ են»:

 Մի շա  Չե չեն ցով, 54 տա րե կան,  նախ կին զին վո րա կան, թո շա կա ռու, ար-
դեն երկ րորդ տա րին է աշ խա տում է «Ագ րո հոլ դինգ Ար մե նիա» ըն կե րութ-
յու նում որ պես վա րորդ. «Եր կու ե րե խա ու նեմ, եր կու թոռ: Ե կա աշ խա տե լու, 
ո րով հետև համ դժվար էր պա րապ մնա լը, համ էլ թո շա կով տուն չես պա-
հի:  Գոհ եմ իմ աշ խա տան քից, 120 հա զար դրամ աշ խա տա վարձ կստա նամ: 
 Մեծ մա սը գու մա րի տուն կղրկեմ: Հ րա շա լի կո լեկ տիվ է հա վաք ված, հրա շա լի 
մար դիկ են նաև մեր հիմ նար կի տե րե րը:  Չեմ կար ծում, որ ու րիշ տեղ էս կար-
գի պայ ման նե րով գործ կկա րո ղա նա յի ճա րել»:
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2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի հինգ՝  Լո	րուտ,	Ա	թան,		Շա	մուտ,	Դ	սեղ և Ահ-

նի	ձոր հա մայնք նե րում մշակ վել են ա րո տա վայ րե րի կա ռա վար ման պլան ներ, 

բա րե լավ վել է հա մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րում գտնվող շուրջ 11.5	

հա	զար	հեկ	տար	ա րո տա վայր, յոթ	հա	զար	հեկ	տար հե ռագ նա ա րոտ նե րում 

տե ղադր վել են խմոց ներ, բա րե լավ վել են ճա նա պարհ նե րը:  Շուրջ 340	 հեկ-

տար չմշակ վող վա րե լա հո ղե րի վրա կազ մա կեր պվել է մշա կո վի ա նաս նա կե րի 

ար տադ րութ յուն:  Չորս հա մայնք նե րում ձևա վոր վել են ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 

սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ներ և  հա մայնք նե րի ա րո տա վայ րե րի կա ռա վար-

ման ու ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման մար մին ներ:

«	Թե	ղուտ» ըն կե րութ յու նը 2009-2011 թվա կան նե րին մաս նա գի տաց ված 

ձեռ նար կութ յուն նե րի մի ջո ցով կա տա րել է ա վե լի քան 141	հեկ	տար ան տառա-

պա տում. հե տա գա տա րի նե րին ան տա ռա պատ ման ծա վալ ներն ըն կե րութ յու նը 

կհասց նի շուրջ 715	հեկ	տա	րի:

2009-2010 թվա կան նե րին Ջ	րա	շեն և 	Ծաղ	կա	բեր հա մայնք նե րի ան տառա-

պատ ված տա րածք նե րում ի րա կա նաց վել են ան տառմ շա կույթ նե րի լրա ցում-

ներ: Ար ջուտ հա մայն քում ի րա կա նաց վել է 50	հեկ	տար տա րած քի ան տառա-

պա տում: Չ կա լով հա մայն քի ճա նա պար հի եզ րե րով՝  եր կու սու կես կի լո մետր 

Հոսքագիծ	Տաշիր	կաթի	ֆաբրիկայում

«Գումարներ ենք հատկացնելու պարարտանյութերի արտադրության վերականգնման համար, 
ինչը մեզ թույլ կտա, 2012 թվականից սկսած, արտադրել  տարեկան  30,000  տոննա օրգանական  
պարարտանյութ՝ կարբամիդ և ևս 30,000 տոննա՝ կալիումական պարարտանյութ»:

Ալեքսանդր	Սնեգիրյով,	«Վանաձոր	քիմպրոմ»	ՓԲԸ	կոմբինատի	տնօրեն
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եր կա րութ յամբ, տնկվել է 600	բար	դի	և		հա	ցե	նի:  Վա նա ձոր-Ս պի տակ ավ տո-

մայ րու ղու ին նե րորդ կի լո մետ րում գտնվող հայ-ռու սա կան բա րե կա մութ յու նը 

խորհր դան շող հու շա հա մա լի րի տա րած քում տնկվել է 200	թխկի:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի ան տառտն տե սութ յուն նե րում շուրջ 

600	հեկ	տա	րի վրա ի րա կա նաց վել է նա խորդ տա րի նե րի ըն թաց քում հիմ նադր-

ված ան տառմ շա կույթ նե րի լրա ցում, խ նամք՝ 340	հեկ	տա	րի	վրա, 100	հեկ	տա-

րի վրա հիմ նադր վել են նոր ան տառմ շա կույթ ներ: Աշ խա տանք նե րը շա րու նակ-

վում են 2012 թվականի գար նա նը:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում օ րի նա կան և  ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի 

ընդ հա նուր ծա վա լը 2002 թվա կա նի հա մե մատ նվա զել է հին	գու	կես	ան	գամ:

 Լո ռու մար զում 2010 թվա կա նին ի րա կա նաց ված շի նա րա րա կան աշ խա-

տանք նե րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2004 թվա կա նի ծա վա լի ե	ռա	պա-

տիկն	էր: 2009-2010 թվա կան նե րին՝ եր կու տա րում,  Լո ռու մար զում ի րա-

կա նաց ված շի նա րա րութ յան ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով գրե	թե	 նույն	քան	 էր, 

	Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Լոռու	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)

6,967

20,857

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2010

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գոր ծարկ վել են ըն թա ցիկ գնե րով 
կրկնա կի ա վե լի ծա վա լով հիմ նա կան մի ջոց ներ, քան 2008 թվա կա նին:
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որ քան 2000-2004 թվա կան նե րին՝ հինգ տա րում կա տար ված աշ խա տանք նե րի 

ծա վա լը:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ի րա կա նաց վել են	ան	նա	խա	դեպ	ծա	վա	լի	

շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք ներ: 

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում շա հա գործ ման է հանձն վել նույն քան ընդ հա-

նուր մա կե րե սով բնա կե լի շենք, որ քան 2007 թվա կա նին հան րա պե տութ յան բո-

լոր մար զե րում միա սին: 2003 թվա կա նից մինչև 2010 թվա կա նը նման մեծ ծա-

վա լի շի նա րա րութ յուն  Լո ռու մար զում չէր ի րա կա նաց վել: 2010 թվա կա նին՝ մեկ 

տա րում,  Լո ռու մար զում շա հա գործ ման է հանձն վել բնա կե լի շեն քե րի տասը 

2010 թվա կա նին  Լո ռիում ի րա կա նաց ված շին մոն տա ժա
յին աշ խա տանք նե րի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2001 թվա
կա նի աշ խա տանք նե րի ծա վա լի ե ռա պատ կին էր:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում շա հա գործ ման հանձն
ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը 2004 թվա
կա նի հա մե մատ տաս ներ կու ան գամ ա վե լի էր:

	Լո	ռու	մար	զի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	շա	հա	գործ	ման	հանձն	ված	
բնա	կե	լի	շեն	քե	րի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սում,	2010թ.	(քառ.	մ)

ԼՈՌԻ
28.6%

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

71.4%
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տո կո սով ա	վե	լի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րես, քան 2004-2007 թվա կան նե րին՝ չորս 

տա րում միա սին:

2001-2006 թվա կան նե րին հան րա պե տութ յու նում շա հա գործ ման հանձն ված 

հան րակր թա կան նոր հաս տա տութ յուն նե րի դպրոց նե րի ա շա կեր տա կան տե ղե-

րի թվով  Լո ռու մար զը հան րա պե տութ յու նում զի ջում է միայն  Շի րա կի մար զին. 

նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում  Լո ռիում շա հա գործ ման են հանձն վել ա վե լի 

քան	5,300	ա	շա	կեր	տա	կան	տե	ղով	դպրոց ներ:

2001-2010 թվա կան նե րին հան րա պե տութ յան մար զե րում պե տա կան բյու ջեի 

մի ջոց նե րով շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ հա նուր մա կե րե սի 

40	տո	կո	սը շա հա գործ ման է հանձն վել  Լո ռու մար զում՝ երկ րոր դը  Հա յաս տա նի 

մար զե րում՝  Շի րա կից հե տո:  Միայն 2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում պե տա կան 

բյու ջեի մի ջոց նե րով շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ հա նուր 

Լո	ռու	մար	զի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	շա	հա	գործ	ման	հանձն-
ված	հան	րակր	թա	կան	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե-
րի	ա	շա	կեր	տա	կան	տե	ղե	րի	քա	նա	կում,	2001-2010թթ

ԼՈՌԻ
30.7%

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

69.3%

 2010 թվա կա նին պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րով 
 Հա յաս տա նում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե
րի ընդ հա նուր մա կե րե սի յու րա քանչ յուր ե րեք քա ռա կու
սի մետ րից մե կը շա հա գործ ման է հանձն վել  Լո ռիում:
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մա կե րե սի 35	տո	կո	սը	բա ժին է ընկ նում  Լո ռու մար զին: 2010 թվա կա նին  Լո ռու 

մար զում պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րով շա հա գործ ման է հանձն վել բնա կե-

լի շեն քե րի 26 ան գամ ա վե լի ընդ հա նուր մա կե րես, քան 2004 թվա կա նին և 

 տաս նա պա տիկ ա վե լի, քան 2008 թվա կա նին:

2001-2010 թվա կան նե րին մար դա սի րա կան օգ նութ յան մի ջոց նե րի հաշ վին 

 Հա յաս տա նում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն քե րի ընդ հա նուր մա-

կե րե սի գրե	թե	ե	րե	սուն	տո	կո	սը շա հա գործ վել է  Լո ռու մար զում:  Պե տա կան 

գույ քի սե փա կա նաշ նոր հու մից ստաց ված մի ջոց նե րի հաշ վին 2001-2002 թվա-

կան նե րին  Հա յաս տա նում բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յուն ի րա կա նաց վել է 

բա	ցա	ռա	պես ե րեք մար զե րում, այդ թվում՝  Լո ռիում:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 

աշ խա տող նե րի մի ջին ցու ցա կա յին թի վը կազ մել է ա վե լի քան 5,500 մարդ, իսկ 

2011 թվա կա նին ար դեն՝ շուրջ 7,500՝ մեկ եր րոր դով ա վե լի:  

	Լո	ռու	մար	զի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	պե	տա	կան	բյու-
ջեի	մի	ջոց	նե	րի	հաշ	վին	շա	հա	գործ	ման	հանձն	ված	բնա-
կե	լի	շեն	քե	րի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սում,	2010թ.

ԼՈՌԻ
37.4%

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

62.6%

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում շի նա րա րա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րում աշ խա տող նե րի մի ջին ցու ցա կա յին թի
վը 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է գրե թե կրկնա կի:
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Լո ռու մար զում 2001-2011 թվա կան նե րին ման րա ծախ առևտ րի օբ յեկտ նե-

րի թիվն ա վե լա ցել է շուրջ մեկ քա ռոր դով:

 Լո ռու մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է ման րա ծախ առևտ րի շրջա-

նա ռութ յու նը: 2011 թվա կա նին  Լո ռիում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը 

նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ շուրջ 30 տո կո սով ա վե լի էր:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա
ռութ յու նը 2000 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լի քան կրկնա պատկ վել 
է՝ հա տե լով ան նա խա դեպ 24.7 մի լիարդ դրա մի սահ մա նա գի ծը:

	Ման	րա	ծախ	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը		Լո	ռու	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Խա	նութ	նե	րում	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը		Լո-
ռու	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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 Խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յու նը  Լո ռու մար զում 2004 թվա կա նի հա մե մատ 

ա վե լի քան կրկնա	պատկ	վել	է, իսկ նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա-

մե մատ՝ ա	վե	լա	ցել	է մե կու կես ան գամ:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը 2009 թվա կա նի 

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

 Միայն 2010 թվա կա նին՝ մեկ տա րում,  Լո ռու մար զում մշա կույ թի, զվար ճութ-

յուն նե րի և  հանգս տի ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վալն	ա	վե	լա	ցել	է	 շուրջ	7.6	ան-

գամ:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լով 

	Մի	ջին	հաշ	վով	մեկ	շնչին	ընկ	նող	առևտ	րի	շրջա-
նա	ռութ	յու	նը		Լո	ռու	մար	զում	(դրամ)
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2011 թվա կա նին  Լո ռու 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 2000 թվա կա նին և  շուրջ 30 տո կո
սով ա վե լի, քան նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա
լը 2005 թվա կա նի ծա վա լի կրկնա պա տիկն էր, իսկ 2008 
թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լի էր մե կու կես ան գամ: 



31

 Լո ռու մար զը զի ջում էր միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և  Շի րա կին: 2010 թվա-

կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լի 

շուրջ մեկ	քա	ռոր	դը բա ժին է ըն կել  Լո ռու մար զին: 

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում տե ղե կատ վութ յան և  կա պի 

ծա ռա յութ յուն նե րի ա մե նա մեծ ծա վա լը  Լո ռու մար զում էր: 2010 թվա կանին 

	Ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա	լը		Լո	ռու	մար	զում	
(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)

Կր	թութ	յան	ո	լոր	տում	մա	տու	ցած	ծա	ռա	յութ	յուն	նե-
րի	ծա	վա	լը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(մլն.	դրամ)
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2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում կրթութ յան ծա ռա յութ
յուն նե րի ծա վա լը 2004 թվա կա նի կրկնա պա տիկն էր:
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 Լո ռու մար զում տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը 2004 

թվա կա նի նկատ մամբ կրկնա	պատկ	վել	է:

2005-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում տրանս պոր տի ծա ռա յութ յուն նե րի 

ծա վալն ա	վե	լա	ցել	է	30	տո	կո	սով:

Ար տա հան ման ծա վա լով  Լո ռին  Հա յաս տա նում եր րորդն է՝ զի ջե լով միայն 

մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և Ս յու նի քին. 2011 թվա կա նին  Լո ռուն բա ժին 

է ըն կել հան րա պե տութ յան մար զե րի ար տա հան ման ծա վա լի մեկ	հին-

գե	րոր	դից	ա	վե	լին:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ար տա հան ման ծա վա լը 2000 թվա կա նի 

հա մե մատ ա վե լա ցել է գրե	թե	քսա	նա	պա	տիկ, 2003 թվա կա նի հա մե մատ՝ վե-

ցա	պա	տիկ ան գամ, 2006 թվա կա նի հա մե մատ գրե թե կրկնա	պատկ	վել է, իսկ 

2010 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա	վե	լա	ցել	է	մեկ	քա	ռոր	դով:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում 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	40	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, 

	Տե	ղե	կատ	վութ	յան	և		կա	պի	ո	լոր	տում	մա	տու	ցած	ծա	ռա	յութ-
յուն	նե	րի	ծա	վա	լը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(մլն.	դրամ)
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Էրզ րում, Իգ դիր, Է լայ զիգ ( Խար բերդ), Ա մա սիա, Ս վազ,  Բաթ ման,  Բինգ յոլ և  այլ 

նա հանգ նե րի ար տա հան ման ծա վալ նե րը:

 Լո ռու մար զի տնտե սութ յան ի րա կան հատ վածն ա վե լի ու ա վե լի է հե-

տաքրք րա կան և գրա վիչ դառ նում  Հա յաս տա նի բան կա յին հատ վա ծի 

հա մար:  Լո ռու քա ղաք նե րում, գլխա վո րա պես  Վա նա ձո րում, բաց վում են 

բան կե րի նոր մաս նաճ յու ղեր, բան կե րի տրա մադր ած վար կե րի ծա վա լը տա-

րեց-տա րի ա ճում է: 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գոր ծում էին առևտ րա-

յին բան կե րի 30	մաս	նաճ	յու	ղեր: 2011 թվա կա նին  Վա նա ձո րում իրենց գոր ծու-

նեութ յունն  են սկսել  Հա յաս տա նի ևս  եր կու բան կի̀  «	Զար	գաց	ման		Հայ	կա	կան	

բանկ» և «Ա	մե	րիա	բանկ» ՓԲԸ-նե րի մաս նաճ յու ղե րը: «Ա մե րիա բան կի» նո-

րա բաց « Վա նա ձոր» մաս նաճ յու ղը թե՛ տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յամբ, թե՛ 

սպա սարկ ման մա կար դա կով ու տրա մադր վող ծա ռա յութ յուն նե րի ամ բող ջա կա-

նութ յամբ չի տար բեր վում մայ րա քա ղա քում գոր ծող մաս նաճ յու ղե րից:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ութ բան կեր տրա մադ րել են մե	կա	կան	մի-

լիարդ	դրա	մից	ա	վե	լի	վարկեր: Տ րա մադ րած վար կե րի ծա վա լով ա ռա ջա տա-

րը ԱԳԲԱ-Կ	րե	դիտ	Ագ	րի	կոլ		բանկն է:

	Լո	ռու	մար	զից	ար	տա	հան	ման	ծվալ	նե	րը	(մլն.	ԱՄՆ	դո	լար)
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2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ար տա հան ման ծա վա
լը գե րա զան ցել է  Թուր քիա յի տասն հինգ նա հանգ նե
րի ար տա հան ման ծա վալ նե րը միա սին վերց րած:
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 Միայն  Վա նա ձո րում 13 բան կե րի մաս նաճ յու ղե րի կող մից, 2011 թվա կա նի ըն-

թաց քում ձեռ նար կութ յուն նե րին և  ֆի զի կա կան ան ձանց տրա մադր վել են 27	

մի	լիարդ	դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով վար կեր՝ 2010 թվա կա նի հա մե մատ շուրջ 

յոթ մի լիարդ դրա մով՝ մեկ եր րոր դով ա վե լի: 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում 

առևտ րա յին բան կե րի կող մից տրա մադր ված վար կե րի ընդ հա նուր ծա վա լը 

2007 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	հնգա	կի, իսկ 2009 թվա կա նի հա մե-

մատ՝ կրկնա	պատկ	վել է:

2009-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում առևտ րա յին բան կե րի վար կա յին 

պորտ ֆե լի շուրջ 45 տո կոսն ուղղ վել է բնակ չութ յա նը տրա մադր ված սպա ռո-

ղա կան վար կե րին, իսկ շուրջ մեկ եր րոր դը՝ առևտ րի և ս պա սարկ ման ո լոր տի 

վար կա վոր մա նը:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում առևտ րա յին բան կե րի կող մից արդ յու նա բե-

րութ յան վար կա վոր ման ընդ հա նուր ծա վա լը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա ճել է 

շուրջ ե	րե	քու	կես	ան	գամ, իսկ 2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ 2.2 ան գամ:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում առևտ րա յին բան կե րի կող մից գյու ղատն տե-

սութ յան վար կա վոր ման ընդ հա նուր ծա վա լը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա ճել 

է ա	վե	լի	քան	ե	րե	քու	կես	ան	գամ, իսկ 2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ մե	կու	կես	

ան գամ:
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2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում առևտ րա յին բան կե րի կող մից առևտ րի և 

ս պա սարկ ման ո լոր տում ձեռ նար կութ յուն նե րի վար կա վոր ման ընդ հա նուր ծա-

վա լը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա ճել է ա վե լի քան ե	րե	քու	կես	ան	գամ, իսկ 

2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լի քան կրկնա	պա	տկվել	է:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում առևտ րա յին բան կե րի կող մից տրա մադր ված 

հի պո թե քա յին վար կե րի ընդ հա նուր ծա վա լը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա ճել է 

ա վե լի քան վե	ցու	կես	ան	գամ, իսկ 2009 թվա կա նի հա մե մատ՝ 80	տո	կո	սով:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում առևտ րա յին բան կե րի կող մից մար զի բնա-

կիչ նե րին տրա մադր ված սպա ռո ղա կան վար կե րի ընդ հա նուր ծա վա լը 2007 

թվա կա նի հա մե մատ ա ճել է ա	վե	լի	քան	տաս	նա	պա	տիկ, իսկ 2009 թվա կա նի 

հա մե մատ՝ կրկնա կի չափով:

Են	թա	կա	ռուց	վածք	ներ

 Լո ռու մար զում 2005 թվա կա նից տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	է	ուղ ևո րա փո-

խադ րում նե րի ծա վա լը, ո րը նա խորդ տաս նամ յա կում աս տի ճա նա կա-

նո րեն նվա զել էր. 2004 թվա կա նին ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի ծա վա լը 

 Լո ռու մար զում կրճատ վել էր 2.4 ան գամ: Այ դու հան դերձ, հե տա գա տա րի նե րին 

Ուղ	ևո	րա	փո	խադ	րում	նե	րի	ծա	վա	լը		Լո	ռու	մար	զում	(հազ.	մարդ)
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տնտե սութ յան ակ տի վաց ման, զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման ու 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 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի 

ծա վա լը գե րա զան ցել  էր 2004 թվա կա նի ցու ցա նի շը ա վե լի քան 2.8	ան	գամ:

2009-2010 թվա կան նե րին հան րա պե տութ յան մար զե րում փո խադր ված յու-

րա քանչ յուր հին գե րորդ ուղ ևոր փո խադր վել է  Լո ռիում:

Ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով ուղ ևո րաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լով  Լո ռու 

մար զը հան րա պե տութ յու նում եր	րորդն	է՝ զի ջե լով միայն մայ րա քա ղաք Երևա-

նին և  Կո տայ քի մար զին. 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ուղ-

ևո րաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լի գրե թե մեկ	հին	գե	րոր	դը բա ժին է ընկ ել  Լո ռուն:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում ուղ ևո րաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լը՝ ա վե լի 

քան 90	մի	լիոն	ուղ	ևոր	կի	լո	մետր, շուրջ 70 տո կո սով գե	րա	զան	ցել	է	2005 

թվա կա նի ուղ ևո րաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լը:

 Լո ռու մար զում գոր ծում են ա վե լի քան 75 ներ մար զա յին և  ա վե լի քան 30 

ներ քա ղա քա յին կա նո նա վոր փո խադ րում նե րի եր թու ղի ներ, ո րոնք սպա սար-

կում են ա վե լի քան 20 ավ տոտ րանս պոր տա յին ձեռ նար կութ յուն ներ, գոր ծում է 

«	Հա	րավ	կով	կաս	յան	եր	կա	թու	ղու»	Գ յում րի-Այ րում հատ վա ծը՝ տաս նե րեք կա-

յա րան նե րով, ներ քա ղա քա յին կա նո նա վոր փո խադ րում ներ ի րա կա նաց վում են 

 Վա նա ձոր, Ա լա վեր դի և Ս պի տակ քա ղաք նե րում: 

2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի 23	հա	մայնք	նե	րում հիմ նա նո րոգ վել 

են ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ ներ ու կա մուրջ ներ, աս ֆալ տա պատ վել և խ ճա-

պատ վել են ներ հա մայն քա յին փո ղոց ներ:

 

Վե րա նո րոգ վել է 	Մոտ	կո	րի ձո	րի	վեց	հա	մայնք	նե	րը միմ յանց և  հիմ նա կան 

մայ րու ղուն կա պող միջ հա մայն քա յին ճա նա պար հը:  Նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի-

20072010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում,  Լո ռու մար
զում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով փո խադր վել է գրե
թե եր կու մի լիոն ուղ ևոր՝ ա վե լի, քան նա խորդ վեց տա
րի նե րին՝ 20012006 թվա կան նե րին միա սին:
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րառ մամբ կա ռուց վել է շուրջ 36	կի	լո	մետր	եր	կա	րութ	յամբ խճա պատ գրուն-

տա յին ճա նա պարհ, ինչն էա կան նշա նա կութ յուն ու նի հիմ նա կա նում ա նաս նա-

պա հութ յամբ զբաղ վող հա մայնք նե րի զար գաց ման հա մար:

 Լո ռու մար զի բո լոր քա ղաք նե րի մի ջազ գա յին և  միջ քա ղա քա յին կա պու-

ղի նե րի թվա յին տրանս պոր տա յին հա մա կար գե րը 2007-2011 թվա կան-

նե րին վե	րա	փոխ	վել	 են նոր, ժա մա նա կա կից և  բարձր ու նա կութ յամբ 

հզոր հա մա կար գե րով` մար զի բնա կիչ նե րին ա պա հո վե լով արագընթաց կոր պո-

րա տիվ և  ին տեր նետ կապով:  Մար զի գրե թե բո լոր գյու ղա կան բնա կա վայ րե-

րի նախ կին ա նա լո գա յին հե ռա խո սա կա յան նե րը շա հա գոր ծու մից հան վել են և 

 բա ժա նոր դա յին գծե րը վե րա միաց վել են CDMA հա մա կար գին, գոր ծում են 13	

CDMA	կա	յան	ներ՝ ա վե լի քան 10,300 բա ժա նոր դով: ADSL կա պի բա ժա նորդ-

նե րի թի վը  Լո ռու մար զում անց նում է 3,260-ից: 2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում 

գոր ծում էր	չորս	տասն	յա	կից	ա	վե	լի	բջջա յին կա յան:

 Լո ռու մար զում 2011 թվա կա նին գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր-

կա րութ յու նը կրկնա կի գե րա զան ցել է ցան ցի 2001 թվա կա նի եր կա րութ-

յա նը:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գա զի բաշ խիչ 

գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա րութ յու նը 2006 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	

է	եր	կու	եր	րոր	դով, իսկ քա ղա քա յին հա մայնք նե րում՝ մեկ հին գե րոր դով: 2011 

թվա կա նին հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գա զա մա տա կա-

Գա	զի	բաշ	խիչ	գոր	ծող	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա	րութ	յու	նը		Լո	ռու	մար	զում	(կմ)
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րար ման ցան ցի եր կա րութ յամբ  Լո ռին զի ջում էր միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին 

և  Շի րա կին:

Ե թե 2002 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գա զա ֆի կաց ված էր յու րա քանչ յուր 

հինգ բնա կա րա նից և բ նա կե լի տնից հա զիվ մե կը, ա պա 2011 թվա կա նին գա-

զա մա տա կա րա մամբ ա պա հով վել է մար զի բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի 

եր կու եր րոր դը, իսկ քա ղաք նե րում՝ յու րա քանչ յուր չորս բնա կա րա նից և բ նա կե-

լի տնից ե րե քը:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գա զա մա տա կա րար ման գոր
ծող ցան ցի եր կա րութ յու նը գե րա զան ցում էր աշ խար հի, այդ 
թվում՝ ԱՊՀ և Եվ րա միութ յան այն պի սի երկր նե րի գա զի բաշ
խիչ գոր ծող ցան ցի եր կա րութ յա նը, ո րոնք տա րած քով, բնակ
չութ յամբ և  կեն սա մա կար դա կով զգա լիո րեն գե րա զան ցում են 
 Լո ռու մար զին, օ րի նակ՝  Ղըր ղըզս տա նը,  Կիպ րո սը,  Ֆի լի պին նե րը, 
 Լի բա նա նը,  Սին գա պու րը, Իս րա յե լը,  Ֆին լան դիան, Շ վե դիան, Ս լո
վե նիան, Էս տո նիան,  Լատ վիան,  Մա կե դո նիան,  Տայ վա նը և  այլն:

Գա	զա	ֆի	կաց	ված	բնա	կա	րան	նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե-
րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(միա	վոր)
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2007-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գա զա-

ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի քա նակն ա	վե	լա	ցել	է 28 տո կո-

սով:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գա զա ֆի կաց ված 

բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի ա	մե	նա	մեծ	 քա	նա	կը	  Լո ռու մար զում է. 

 Հա յաս տա նի մար զե րի քա ղաք նե րում գա զա ֆի կաց ված յու րա քանչ յուր հին գե-

րորդ բնա կա րան կամ բնա կե լի տուն  Լո ռիում է:

2006-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու սպա ռող նե րին մա տա կա րար ված գա զի ծա-

վա լը մեկ տաս նե րոր դով ա	վե	լա	ցել	է:

Ե թե 2002 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գա զա ֆի կաց ված էր 
շուրջ 14,000 բնա կա րան և բ նա կե լի տուն, ա պա 2011 թվա կա
նի տա րեսկզ բին՝ ա վե լի քան 60,000՝ քա ռա պա տիկ ա վե լի: 

Լո	ռու	մար	զի	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	քա	ղա	քա	յին	բնա-
կա	վայ	րե	րի	գա	զա	ֆի	կաց	ված	բնա	կա	րան	նե	րի	և	բ	նա-
կե	լի	տնե	րի	ընդ	հա	նուր	քա	նա	կում,	2010թ.

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

80.0%

ԼՈՌԻ
20.0%

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում սպա ռող նե րին մա տա կա րար վել 
է կրկնա կի ա վե լի, իսկ մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում՝ ու թա
պա տիկ ա վե լի ծա վա լով բնա կան գազ, քան 2001 թվա կա նին:
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2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի հինգ քա ղա քա յին և  տաս նութ գյու-

ղա կան հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վել են գա զա ֆի կաց ման ծա վա լուն աշ-

խա տանք ներ. գա զա ֆի կաց վել են Ս	վերդ	լով,	 	Մարց,	 	Լեռ	նա	պատ,	 	Քա	րինջ,	

	Լեռ	նա	վան,	 	Հաղ	պատ,	 	Սար	չա	պետ,	 Մ	ղարթ,	 Գ	յու	լա	գա	րակ,	 Դ	սեղ,	 	Մեծ	

Այ	րում	և	 	Փոքր	Այ	րում,	 	Նոր	 	Խա	չա	կապ,	Արծ	նի,	 	Շի	րա	կա	մուտ,	 	Ղուր	սալ,	

	Փամ	բակ,		Լեռ	նանցք հա մայնք նե րը, Ս	տե	փա	նա	վան քա ղա քում՝ չո րրորդ միկ-

րոշր ջա նը,  Տա շիր ու  Բա նա վան թա ղա մա սե րը, Ա	լա	վեր	դի քա ղա քի  Սա նա հին 

թա ղա մա սը, 	Վա	նա	ձո	րի 	Բուլ ղա րա կան թա ղա մա սը, Ս	պի	տակ քա ղա քում՝ 

 Վար պե տաց, փախս տա կան նե րի, և Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ թա ղա մա սե րը, Ախ-

թա	լա	յում՝  Բա րիտ և Ս վի նեց թա ղա մա սե րը,  Շա հում յա նի ա մա ռա նոց նե րին 

հա րող թա ղա մա սը: 	Կո	ղես և 	Յաղ	դան հա մայնք նե րում վե րա նո րոգ վել են գա-

զա մա տա կա րար ման հա մա կար գեր, կա ռուց վել են մի ջին ճնշման գա զա տա րեր:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գա զա ֆի կաց վել են նաև 36	ձեռ	նար	կութ-

յուն	ներ, այդ թվում՝ ութ ար տադ րա կան և  շուրջ ե րե սուն կո մու նալ-կեն ցա ղա յին 

հաս տա տութ յուն ներ:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում վեր գետն յա կա ռուց ման ե ղա նա կով վե րա-

տե ղադր վել են ա վե լի քան 4	հազար մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ մի ջին 

և  ցածր ճնշման գա զա տար ներ, վե րա տե ղադր վել են վթա րա յին գա զա տա րեր:

	Բո	լոր	սպա	ռող	նե	րին	բաց	թողն	ված	գա	զի	ծա-
վալ	նե	րը		Լո	ռու	մար	զում	(մլն.	խմ)
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2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում մի ջին ճնշման գա զա բաշ խիչ հա մա-

կար գում տե ղադր վել են եր կու տասն յակ գլխա մա սա յին հաշ վիչ հան գույց ներ՝ 

ժա մա նա կա կից գա զա հաշ վիչ նե րով:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում բազ մաբ նա կա րան շենք նե րի և  նոր գա զա-

ֆի կաց վող ա ռա նաձ նատ նե րի ներտ նա յին գա զա հա մա կար գե րում տե ղադր վել է 

ա վե լի քան 22,600	անվ	տան	գութ	յան	հա	մա	կարգ:

 Լո ռու մար զում 2010 թվա կա նին խմե լու ջրի մա տա կա րար ման ցան ցի 

ընդ հա նուր եր կա րութ յու նը 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լի	էր գրե թե 

30 տո կո սով: 2004-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում խմե լու ջրի մա-

տա կա րար ման փո ղո ցա յին ցան ցի եր կա րութ յունն ա վե լա ցել է ութ տո կո սով:

2002-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում ջրա մա տա կա րար ման ցան ցե րում 

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  Լո ռու մար զում սպառ ված ջրի ծա վա լը 2002 թվա կա նի հա մե մատ 

կրճատ վել է գրե թե եր կու սու կես ան գամ:

2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի 6	քա	ղա	քա	յին և 32	գյու	ղա	կան հա-

մայնք նե րի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե լավ-

Բ	նա	կա	վայ	րե	րի	փո	ղո	ցա	յին	ջրա	տար	ցան	ցե	րի	միա-
գիծ	եր	կա	րութ	յու	նը		Լո	ռու	մար	զում	(կմ)
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ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել են մեծ ծա վա լի աշ խա տանք ներ. կա ռուց վել են 

խմե լու ջրի ջրագ ծեր, վե րա կանգն վել, վե րա կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել ջրա-

մա տա կա րար ման ցան ցեր և  կո յու ղագ ծեր:

2009 թվա կա նին 	Ձո	րա	մուտ հա մայն քում կա ռուց վել է ջրամ բար և  հինգ կի-

լո մետր եր կա րութ յամբ ջրա տար և ջ րա մա տա կա րար ման  ներ քին ցանց, ո րի 

արդ յուն քում երկ րի հյու սի սա յին սահ մանին կանգ նած գյու ղա կան հա մայն քի 

120 ըն տա նիք ա պա հով վել է շուր ջօր յա ջրա մա տա կա րա րմամբ:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Լո	ռիում	ջրա	մա	տա	կա	րար	ման	և	ջ	րա	հե-
ռաց	ման	հա	մա	կար	գե	րի	բա	րե	լավ	մանն	է	ուղղ	վել	կա	պի	տալ	ներդ-
րում	նե	րի	մեկ	քա	ռոր	դից	ա	վե	լին:	
	
2007-2011	թվա	կան	նե	րին	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	ջրա	մա-
տա	կա	րար	ման	և	ջ	րա	հե	ռաց	ման	հա	մա	կար	գե	րի	բա	րե	լավ	մանն	
ուղղ	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	շուրջ	մեկ	հին	գե	րոր	դը	հատ	կաց-
վել	է		Լո	ռու	մար	զին,	ընդ	ո	րում	ֆի	նան	սա	կան	մի	ջոց	նե	րի	ա	վե	լի	քան	
90	տո	կո	սը	հատ	կաց	վել	է	2011	թվա	կա	նին:

 Լո ռու մար զում 2010 թվա կա նին բա րե կարգ ված 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 ութ տո կո սով:

Վա	նա	ձոր քա ղա քում գոր ծում է կեն ցա ղա յին աղ բի տե սա կա վոր ման և  օգ-

տա հան ման ար տադ րա մաս, ո րի հզո րութ յուն նե րը թույլ են տա լիս տե սա կա-

վո րել ամ բողջ քա ղա քի և  հա րա կից հա մայնք նե րի կեն ցա ղա յին աղ բը: 2012 

թվա կա նին  Լո ռու մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում կստեղծ վեն կեն ցա ղա յին 

աղ բի օգ տա հան ման նոր ար տադ րա մա սեր: 	Վա	նա	ձոր և Ա	լա	վեր	դի քա ղաք նե-

րում տե ղադր վել են պլաստիկ թա փոն նե րի հա վաք ման հա մար նա խա տես ված 

հա տուկ աղ բարկղ եր:
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Տու	նը

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ա	մե	նա	մեծ	ընդ-

հա	նուր	մա	կե	րե	սը մայ րա քա ղաք Եր ևա նից և Ար մա վի րից հե տո  Լո ռու 

մար զում է:  Քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ-

հա նուր մա կե րե սով  Լո ռու մար զը զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե-

րե սը 2000 թվա կա նի հա մե մատ մե	կու	կես	ան	գամ	ա	վե	լի	 էր:  Նույն ժա մա-

նա կա հատ վա ծում  Լո ռու քա ղա քա յին հա մայնք նե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի 

ընդ հա նուր մա կե րեսն ա վե լա ցել է շուրջ մեկ եր րոր դով, իսկ գյու ղա կան հա-

մայնք նե րում՝ շուրջ 80 տո կո սով:

2011 թվա կա նին քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի 

բնա կա րան նե րի քա նա կով   Լո ռին  Հա յաս տա նում զի ջում էր միայն մայ րա քա-

Բ	նա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե-
սը		Լո	ռու	մար	զում,	2011թ.	(հազ.	քմ)
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2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ
յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով 2000 թվա կա նի հա մե մատ ե ռա
պատկ վել է, իսկ մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում նույն ժա մա
նա կա հատ վա ծում ցու ցա նիշն ա վե լա ցել է գրե թե 3.8 ան գամ:
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ղաք Եր ևա նին և  Կո տայ քի մար զին, իսկ բնա կե լի տնե րի (ա ռանձ նատ նե րի) քա-

նա կով հան րա պե տութ յան մար զե րում ա ռա ջինն է:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում բազ մաբ նա կա-

րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	

է շուրջ մեկ տաս նե րոր դով, իսկ ա ռանձ նատ նե րի քա նա կը՝ շուրջ 40 տո կո սով: 

 Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Լո ռու գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնա կե լի տնե-

րի քա նակն ա	վե	լա	ցել	է մեկ հին գե րոր դով, իսկ դրանց ընդ հա նուր մա կե րե սը՝ 

ա վե լի քան 80 տո կո սով:

	Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա-
նուր	մա	կե	րե	սով		Լո	ռու	մար	զում	(քմ)

Գ	յու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րի	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն-
դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սը		Լո	ռու	մար	զում	(քմ)
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2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե-

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

է շուրջ 60 տո կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում  Լո ռիում բնա կե լի տնե րի 

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

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում հո ղե րի, այդ թվում՝ գյու ղատն տե սա կան 

նշա նա կութ յան, ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե-

մատ տասն	վե	ցա	պա	տիկ	էր, իսկ 2006 թվա կա նի հա մե մատ՝ կրկնա պա տիկ:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Լո	ռու	մար	զում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	
ներդ	րու	մա	յին	ծրագ	րե	րի	գրե	թե	45	տո	կոսն	ուղղ	վել	է	բնա	կա	րա-
նա	շի	նութ	յա	նը,	ընդ	ո	րում,	ներդ	րում	նե	րի	շուրջ	90	տո	կոսն	ի	րա-
կա	նաց	վել	է	միայն	2011	թվա	կա	նին:	2007-2011	թվա	կան	նե	րին	
հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	բնա	կա	րա	նա	շի	նութ	յանն	ուղղ	ված	
ներդ	րում	նե	րի	շուրջ	30	տո	կո	սը	հատ	կաց	վել	է		Լոռու	մար	զին՝	
	Շի	րա	կից	հե	տո	երկ	րում	հան	րա	յին	մի	ջոց	նե	րի	հաշ	վին	ի	րա	կա	նաց-
ված	բնա	կա	րա	նա	շի	նութ	յա	ն	ա	մե	նա	մեծ	ծա	վա	լը:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում բնա
կե լի տնե րի ա ռու վա ճառ քի ա մե նա մեծ թվով գոր
ծարք ներն ի րա կա նաց վել են  Լո ռիում:

Բ	նա	կա	րա	նա	շի	նութ	յանն	ուղղ	ված	կա	պի	տալ	ծախ	սե-
րի	բա	ժի	նը		Լո	ռու	մար	զում	2007-2011թթ.՝	ի	րա	կա	նաց-
ված	կա	պի	տալ	ծախ	սե	րի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում

Բնակարանաշինություն
44%

Այլ ոլորտներ
56%
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Երկ րա շար ժից հե տո ա մուս նա նալ ու «դո միկ» հարս գնալն ա մոթ բան չէր: 
 Բո լորն էին այդ կար գա վի ճա կում Ս պի տակ քա ղա քում: Ա մո թը տուն կամ 
նույն այդ «դո մի կը» չու նե նալն էր: Ե րե սուն վե ցամ յա Ա նա հիտ  Սա հակ յանն 
էլ տասն չորս տա րի ա ռաջ ի րենց «դո մի կից» հարս գնաց ա մուս նու «դո միկ», 
մի տասը տա րի էլ ապ րեց այդ պայ ման նե րում, եր կու զա վակ լույս աշ խարհ 
բե րեց:  Սա կայն, տնա կի ան տա նե լի պայ ման նե րին չդի մա նա լով,  Լամ բար յան 
 Նի կո ղոսն ու  Սա հակ յան Ա նա հի տը վեր ջին մի քա նի տա րին ո րո շում են քա-
ղա քի բնա կե լի նե րից մե կում վար ձով բնակ վել: «Ո րով հետև այլևս հնա րա վոր 
չէր դո միկում ապ րել, լրիվ փտել էր, կռի շից կա թում էր,— բա ցատ րում է Ա նա-
հի տը,— մենք էլ ո րո շե ցինք ե րե խա նե րին վերց նել տե ղա փոխ վել:  Գի տեինք, 
որ շու տով տուն ենք ստա նա լու, բայց որ էս պի սի գե ղե ցիկ ու հար մա րա վետ 

կլի նի, չէինք պատ կե րաց նում: Ե կել ենք, մեր ի րե րը բե րել դրել ու ապ րել ենք, ոչ մի փո փո խութ յուն չենք ա րել»:

 Լամ բար յան նե րի ըն տա նիքն ար դեն երկ րորդ տա րին է բնակ վում է Ս պի տակ քա ղա քի նո րա կա ռույց  Վար պետ նե րի 
թա ղա մա սում: Երկ րա շար ժից հինգ հար կա նի շեն քում ե րեք սեն յա կա նոց բնա կա րան կորց րած ըն տա նի քը պե տութ-
յան կող մից, որ պես փոխ հա տու ցում, ստա ցել է ա ռանձ նա տուն: 

« Ռե մոնտն ա րած, ջու րը մե ջը, գա զը մե ջը, բաք սին քա շած, ու րիշ ինչ պի տի ու զեինք,— շա րու նա կում է տան տի րու-
հին,— մի քիչ խո հա նոցն է փոքր, բայց դե ար դեն հար մար վել եմ:  Թա ղա մա սը աս ֆալ տած է, կար ևո րը՝ մա քուր է, չենք 
ընկ նում ցե խե րը:  Ճիշտ է, էս պես որ նա յում եք, ոնց որ թե քա ղա քի ծայ րամ սում ենք, բայց տրանս պոր տը նոր մալ 
աշ խա տում է, դպրոցն ու ման կա պար տե զը՝ կողք նե րիս, հի վան դա նոցն էլ է մեզ շատ մոտ:  Թա ղը նո յեմ բեր ամ սին 
հանձ նե ցին շա հա գործ ման, մենք դեկ տեմ բե րին ար դեն ե կել ապ րում էինք:  Շատ շա տե րի հա մար քսա նե րեք տա րի 
վա գոն-տնա կում ապ րե լուց հե տո, էս ա ռանձ նատ նե րը, կա րե լիա ա սել, ա պա րանք են»:

 Նի կո ղոս  Լամ բար յա նի հա մոզ մամբ Ս պի տա կում ապ րող և  երկ րա շար ժից բնա կա րան կորց րած ըն տա նիք նե րի 
մեծ մասն այլևս հնա րա վո րութ յուն չու նեին ոչ տուն կա ռու ցե լու, ոչ էլ գնե լու: Ինքն, օ րի նակ, մի չորս տա րի ա ռաջ 
կա րո ղա ցել էր կեն ցա ղա յին ո րոշ ի րեր գնել̀ հյու րա սեն յա կի և  խո հա նո ցի կա հույք, բայց եր բեք չի մտա ծել, որ գու-
մար հետ կգցի ու տան հարց կլու ծի: «Ո րով հետև իմ աշ խա տա վար ձով դա ա նելն անհ նար էր:  Հե տո մենք տուն էինք 
կորց րել ու ու զեինք չու զեինք պի տի սպա սեինք, թե երբ փո հա տու ցու մը կստա նանք:  Պե տութ յան էս նվե րին, ճիշտ է, 
եր կար սպա սե ցինք, բայց ար ժեր,— զրույցը եզ րա փա կում է  Նի կո ղոս  Լամ բար յա նը»:
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2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու ութ	 քա	ղա	քա	յին և 23	 գյու	ղա	կան	 հա-

մայնք նե րում կա ռուց վել, հիմ նա նո րոգ վել և  վե րա նո րոգ վել են բազ մաբ նա կա-

րան շեն քեր և բ նա կե լի տներ:

Ս	պի	տա	կի Վար	պե	տաց	 թա ղա մա սում կա ռուց վել են 110	 եր	կու	 սեն	յա-

կա	նոց և նույնքան	ե	րեք		սեն	յա	կա	նոց	ա ռանձ նատ ներ, շա հա ռու նե րը վի ճա-

կա հա նութ յամբ ստա ցել են բնա կա րան ներ։  Միայն 2011 թվա կա նին շուրջ 500	

բնա	կա	րան կա ռուց վել է Ս պի տա կում և  հա րա կից հա մայնք նե րում, ա վե լի քան 

35	բնա	կա	րան	կա ռուց վել է 	Վա	նա	ձո	րում:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի ութ՝ 	Շի	րա	կա	մուտ,		Գո	գա	րան,		Մեծ		Պար	նի,	

	Գե	ղա	սար,		Սա	րա	հարթ,	Ար	ևա	շող,		Լու	սաղբ	յուր,		Հար	թագ	յուղ	հա մայնք նե-

րում շա հա գործ ման է հանձն վել 157	բնա	կե	լի	տուն, տրա մադր վել են հա վաս-

տագ րեր:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում երկ րա շար ժից 

տու ժած բնա կիչ նե րի հա մար կա ռուց վել է շուրջ 170	բնա	կե	լի	տուն, այդ թվում՝ 

Ջ	րա	շե	նում՝ 77,  Լեռ	նանց	քում՝ 17, Ար	ևա	շո	ղում՝ 16,  Կաթ	նաջ	րում՝ 15, 

 Սա	րա	մե	ջում՝ 30,  Ծաղ	կա	բե	րում՝ 5,  Լեռ	նա	վա	նում՝ 3, 	Շի	րա	կա	մու	տում՝ 3, 

	Լու	սաղբ	յու	րում և  Հար	թագ	յու	ղում՝ մե կա կան տուն, ըն թացքում  է շուրջ ե րեք 

հար յուր բնա կե լի տնե րի կա ռու ցու մը:

2007-2011 թվա կան նե րին 	Վա	նա	ձոր,	 Ս	պի	տակ,	 Ա	լա	վեր	դի,	 Ս	տե	փա	նա-

վան,	 	Թու	ման	յան,	 	Տա	շիր,	 	Շամ	լուղ,	 Ախ	թա	լա,	 	Ձո	րա	գետ,	 	Շա	հում	յան,	

	Գու	գարք հա մայնք նե րում վե րա նո րոգ վել են տասն յակ բազ մաբ նա կա րան բնա-

կե լի շեն քե րի տա նիք ներ, շքա մուտ քեր և  վե րե լակ ներ, բա րե կարգ վել են բնա կե-

լի շեն քե րի բա կերը:

2007-2011 թվա կան նե րին 	Փամ	բակ հա մայն քի կա յա րա նա մերձ տա րած քում 

մայ րու ղու քա րա թափ ման վտա նա գա վոր գո տում գտնվող բնա կե լի տնե րի 

բնա կիչ նե րի, իսկ 	Ղուր	սալ հա մայն քում՝ փախս տակ ան նե րի հա մար գնվել են 

նոր բնա կե լի տներ:

2011 թվա կա նին Ս	տե	փա	նա	վան քա ղա քի բնա կիչ, պայ մա նագ րա յին զին ծա-
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Աշ	խա	տանքն	ու		վար	ձատ	րութ	յունը

 Լո ռու մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է աշ խա տող նե րի վար ձատ րութ-

յան մա կար դա կը: 2001-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում 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  Լո ռու մար զում աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան 

աշ խա տա վար ձը 2004 թվա կա նի կրկնա պա տիկն էր:

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  Լո ռու մար զում 2005-2007 թվա կան նե րին կրճատ	վել	 է 

չզբաղ ված, այդ թվում՝ գոր ծա զուրկ քա ղա քա ցի նե րի թի վը. 2007 թվա կա նին 

չզբաղ ված քա ղա քա ցի նե րի թի վը  Լո ռու մար զում 2004 թվա կա նի հա մե մատ 

նվա զել էր 45	տո	կո	սով:  Ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով գոր-

ծազր կութ յու նը մար զում 2008 թվա կա նին կտրուկ բարձ րա ցել էր, սա կայն հե-

տա գա տա րի նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ջան քե-

ռա յող շարքային Ար	տակ	 	Ղա	բուզ	յա	նի հինգ ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նի քին 

հատ կաց վել է ե րեք սեն յա կա նոց բնա կա րան։ Ար տակ  Ղա բուզ յա նը 2010 թվա-

կա նին ԼՂՀ հյու սիս-ար ևել յան սահ մա նում հեր թա պա հութ յան ժա մա նակ ցու-

ցա բե րել էր ա րիութ յուն և  նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն̀  ոչն չաց նե լով դիրք ներ-

խու ժած հա կա ռա կոր դի դի վեր սան տին։

 Լո ռու մար զում գրանց ված ա վե լի քան 60	հա	մա	տի	րութ	յուն	ներ կա ռա վա-

րում են շուրջ 760 շենք՝ շուրջ 22,800 բնա կա րան նե րով՝ մար զի բնա կա րա նա յին 

ֆոն դի շուրջ եր կու եր րոր դը:  2011 թվա կա նին բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի շքա-

մուտ քե րում տե ղադր վել է շուրջ 640 լու սա վո րութ յան ավ տո մատ հա մա կարգ:

2011 թվա կա նին հաշ ման դամ յոթ	զին	ծա	ռա	յո	ղի	ըն	տա	նիք	ե րեք սեն յա կա-

նոց բնա կա րան ներ են ստա ցել Ս պի տա կում և Ս տե փա նա վա նում:

«Չեմ հավատացել ու ինձի զարմանք մնաց, թե էսքան ժամանակում ինչպես հնարավոր եղավ 
տուն շինել... հրաշք էր, հրա՜շք»:

Վալիչկա	Սաղաթելյան,	Շիրակամուտի	բնակիչ
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րի շնոր հիվ,  Լո ռու մար զում չզբաղ ված քա ղա քա ցի նե րի թի վը կրկին սկսել է 

նվա զել. 2010 թվա կա նին  Լո ռիում չզբաղ ված նե րի թի վը նա խաճգ նա ժա մա յին 

2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ ե րեք հա զար մար դով պա	կաս	էր:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում զբաղ ված նե րի 12 տո կոսն աշ խա տում էր 

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  Լո ռին հան րա պե տութ յու նում եր րորդն է: Զ բաղ ված լո ռե ցի-

նե րի շուրջ կեսն աշ խա տում է գյու ղատն տե սութ յան, իսկ 30 տո կո սից ա վե լին՝ 

Աշ	խա	տող	նե	րի	մի	ջին	ան	վա	նա	կան	աշ	խա-
տա	վար	ձը		Լո	ռու	մար	զում	(դրամ)

	Լո	ռու	մաս	նա	բա	ժի	նը		Հա	յաս	տա	նի	արդ	յու	նա	բե	րութ-
յան	ո	լոր	տում	զբաղ	ված	նե	րի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում
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ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում:  Շի նա րա րութ յան ո լոր տում աշ խա տում են  Լո ռու 

մար զում զբաղ ված նե րի շուրջ 6 տո կո սը. շի նա րա րութ յան մեջ զբաղ ված նե-

րի թվա քա նա կով և  տե սա կա րար կշռով  Լո ռին  Հա յաս տա նում զի ջում է միայն 

մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և  Կո տայ քի մար զին: 2006-2010 թվա կան նե րին  Լո ռու 

մար զում շի նա րա րութ յան մեջ զբաղ ված նե րի թի վը կրկնա պատկ վել է:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում աշ խա տան քի է  տե ղա վոր վել շուրջ 

2,100	աշ	խա	տանք	փնտրող, այդ թվում՝ 1270 կին՝ աշ խա տան քի տե ղա վոր-

ված նե րի ա վե լի քան 60 տո կո սը:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում մաս նա գի տա կան ու սուց ման դա-

սըն թաց նե րի է մաս նակ ցել շուրջ 400	գոր	ծա	զուրկ, այդ թվում՝ 290 կին, դա-

սըն թաց նե րին մաս նակ ցած նե րի շուրջ 70 տո կո սը:  Դա սըն թացն ա վար տած 

շուրջ 200 գոր ծա զուրկ տե ղա վոր վել է աշ խա տան քի:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում կազ մա կերպ վել են աշ	խա	տան	քի	

տո	նա	վա	ճառ	ներ, ուր տա րեց-տա րի ա վե լի ակ տիվ դե րա կա տա րում են ու նե-

նում գոր ծա տու նե րը:  Միայն 2011 թվա կա նին աշ խա տան քի տո նա վա ճա ռին 

մաս նակ ցել է 40	գոր	ծա	տու՝ ներ կա յաց նե լով շուրջ 540	թա	փուր	աշ	խա	տա-

տեղ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում շուրջ 1,050, այդ թվում՝ ա վե լի քան 

850 բան վո րա կան աշ խա տա տե ղի հա մար աշ խա տու ժի պա հան ջարկ է ներ կա-

յաց րել շուրջ 200	գոր	ծա	տու:

2009-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում ա վե լի քան 205 մի լիոն դրա մի ընդ-

հա նուր ծա վա լով վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի ա վե լի քան 

125 ծրագ րում ընդգրկ վել է շուրջ 300 աշ խա տանք փնտրող քա ղա քա ցի:
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Կր	թութ	յու	նը

Հան րա պե տութ յան մար զե րում 2010 թվա կա նին նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի քա նա կով  Լո ռին զի ջում էր միայն Ա րա րա տի մար զին: 

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն-

նե րի թի վը 2004 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է մեկ տաս նե րոր դով:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին հա մայնք նե-

րում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի թվով  Լո ռու մար զը զի ջում էր 

	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	քա-
նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում	(միա	վոր)
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միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին: 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա-

մայնք նե րում գոր ծել է մե կու կես ան գամ ա	վե	լի	շատ	նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն, քան 2004 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում 

տե ղե րի քա նա կը 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է մեկ վե ցե րոր դով:

2010  թվա կա նին  Լո ռու մար զում 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	

շուրջ մեկ քա ռոր դով:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծող նա խադպ-

րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խել է ա	վե	լի	շատ ե րե խա, քան 2001-2009 

թվա կան նե րի որ ևէ տա րում: 2010 թվա կա նին  Լո ռու 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 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է մեկ վե ցե րոր դով:

Տե	ղե	րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զի	նա	խադպ	րո	ցա-
կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	(միա	վոր)
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2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե
րում գոր ծող նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա
խել է 60 տո կո սով ա վե լի ե րե խա, քան 2004 թվա կա նին: 
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2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի հան րակր թա կան դպրոց նե-

րում ման կա վարժ նե րի թվա քա նա կով  Լո ռին զի ջում էր միայն  Շի րա կին:

2010/2011 ու սում նա կան տա րում  Լո ռու մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե-

րում դա սա վան դող ման կա վարժ նե րի թվա քա նա կը 2004/2005 ու սում նա կան 

տար վա հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	գրե թե մեկ տաս նե րոր դով:

2010 թվա կա նին  Լո ռին  Հա յաս տա նում ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում ու սա նող նե րի ա ռա վել մեծ թվա քա նակ ու նե ցող մար-

զե րի եռ յա կում էր: 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գոր ծող ար հես տա գոր ծա-

կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րող, ինչ պես նաև  ըն դուն ված 

ու սա նող նե րի թվա քա նակն ա	վե	լի	քան	կրկնա	պատկ	վել	է: Ընդ ո րում, 2010 

թվա կա նին  Լո ռու մար զի 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  Լո ռու 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 մե-

Ման	կա	վարժ	նե	րի	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րի	հան-
րակր	թա	կան	դպրոց	նե	րում	(մարդ)

3,090

4,019

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

ՀՀ 
ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ

ԼՈՌԻ

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գոր ծել է նախ նա կան մաս
նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) ու սում նա կան քա ռա
պա տիկ ա վե լի հաս տա տութ յուն, քան 2008 թվա կա նին:
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մատ քա ռա պա տիկ ա վել էր՝ նախ նա կան մաս նա գի տա կան հաս տա տութ յուն-

նե րում ման կա վարժ նե րի թվի ա	մե	նա	մեծ	ա	ճը	 հան	րա	պե	տութ	յու	նում, ընդ 

ո րում, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, 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 հան րա պե-

տութ յու նում ա	վե	լա	ցել	է մի ջի նում շուրջ մե կու կես ան գամ:

Հայաստանում մայ րա քա ղաք Եր ևա նից և  Շի րա կի մար զից հե տո  Լո ռիում են 

մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում դա սա վան դող 

ա	մե	նա	մեծ	թվա	քա	նա	կով	ման կա վարժ նե րը:

Նախ	նա	կան	մաս	նա	գի	տա	կան	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն-
ներ	ըն	դուն	ված	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մարդ)

	Բարձ	րա	գույն	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	ու-
սա	նող	նե	րի	թվա	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(մարդ)
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2010/2011 ու սում նա կան տա րում  Լո ռու մար զի ե րեք բարձ րա գույն ու սում-

նա կան հաս տա տութ յուն նե րում և  բու հե րի եր կու մաս նաճ յու ղե րում սո վո րում 

էր ե	րե	քու	կես	ան	գամ	ա	վե	լի	ու սա նող, քան 2002/2003 ու սում նա կան տա րում 

մար զի յոթ բու հե րում և  մեկ բու հա կան մաս նաճ յու ղում միա սին:

2010 թվա կա նին  Լո ռու 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	30 տո կո սով:

2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի 40	քա	ղա	քա	յին և գ	յու	ղա	կան հա-

մայնք նե րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել է շուրջ 70	 կրթա	կան	 հաս	տա-

տութ	յուն:

2007-2011 թվա կան նե րին կա ռուց վել է 	Տա	շիր քա ղա քի թիվ 4 դպրո ցը, 200 

ա շա կեր տա կան տե ղով հան րակր թա կան դպրոցը 	Լեռ	նանց	քում, շախ մա-

Հայաստանի	Հանրապետության	նախագահ	Սերժ	
Սարգսյանը	և	Լոռու	մարզպետ	Արթուր	Նալբանդյանը՝	
Վանաձորի	շախմատի	նորակառույց	դպրոցում
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տի դպրո ցը՝ 	Վա	նա	ձոր քա ղա քում, դպրո-

ցա կան մար զա դահ լիճ ներ՝ Գ	յու	լա	գա	րակ և 

	Շի	րա	կա	մուտ հա մայնք նե րում, վե րա կա ռուց-

վել և  ընդ լայն վել է 	Վա	հագ	նա	ձոր հա մայն քի 

դպրո ցը:  Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն ներ են կա ռուց վել  Գար	գառ,	 Ար	ևա	շող,	

	Դար	պաս հա մայնք նե րում, հիմ նա նո րոգ վել՝  

Ա	լա	վեր	դի,	 	Վա	նա	ձոր,	 Օ	ձուն,	 	Ձո	րագ	յուղ,	

	Ճոճ	կան	 հա մայնք նե րում:  Ջե ռուց ման հա-

մա կար գեր են կա ռուց վել  Ղուր	սալ,	 Ան	տա-

ռա	մուտ,	 	Գե	ղա	սարմ,	 	Սա	րա	հարթ,	 Օ	ձուն,	

Ա	լա	վեր	դի,	 	Վա	նա	ձոր հա մայնք նե րի դպրոց-

նե րում, 	հիմ նա նո րոգ վել են Վա	նա	ձո	րի թիվ 2, 

թիվ 9 և  թիվ 10 դպրոց նե րի ջե ռուց ման հա-

մա կար գե րը:

2007-2011 թվա կան նե րին  Թու	ման	յան,	

	Դե	բետ,		Շա	հում	յան,	Ս	վերդ	լով,	Դ	սեղ,	Արդ-

վի,	 Ա	քո	րի,	 	Քա	րա	ձոր,	 Շ	նող,	 	Գու	գարք,	

	Հար	թագ	յուղ,	 Պ	րի	վոլ	նո	յե,	 Խն	կո	յան,	

	Թե	ղուտ,	 	Մարց,	 	Մե	ծա	վան,	ՈՒ	ռուտ,	Ս	պի-

տակ,	 Ս	տե	փա	նա	վան,	 	Լեռ	նա	պատ,	 Ախ-

թա	լա,	 	Տա	շիր,	 	Ֆիո	լե	տո	վո,	 Ա	լա	վեր	դի և 

	Վա	նա	ձոր հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել 

են հան րակր թա կան դպրոց ներ, Ա	լա	վեր	դի 

քա ղա քի  ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա-

րա նը, 	Թու	ֆենկ	յան կրթա կան կենտ րո նը, 

բժշկա կան քո լե ջը,  Ման կա վար ժա կան ինս տի-

տու տի հանգր վա նը և  Վա նա ձո րի պե տա կան 

տեխ նո լո գիա կան քո լե ջը՝ 	Վա	նա	ձո	րում:

2010 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ վել է  Լո ռու 

մար զի Արծ	նի հա մայն քի դպրո ցը՝ երկ հար կա-

նի դպրո ցի ա ջա կողմ յան մաս նա շեն քը, փոխ-

Հիմնանորոգված		Վ.		Թե	քե	յա-
նի	ան	վան	թիվ	6	միջ	նա	կարգ	
դպրո	ցը	Ստեփանավանում
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վել է տա նի քը, ման րա հա տա կը, տե ղադր վել են նոր դռներ ու լու սա մուտ ներ, 

կա ռուց վել է կաթ սա յա տուն: 2010 թվա կա նին կահավորվել և շա հա գործ ման 

է հանձն վել Ս	պի	տակ քա ղա քի  Դա նիել  Սա հակ յա նի ան վան թիվ 2 դպրո ցի 

նո րա կա ռույց մար զա դահ լի ճը՝ շուրջ 300 քա ռա կու սի մետր մակե րե սով, եր կու 

հան դեր ձա րա նով, լո գա րա նով և  սան հան գույ ցով: 

Ս	տե	փա	նա	վա	նի  Վա հան  Թե քե յա նի ան վան թիվ 6 միջ նա կարգ դպրո ցի 

ու սում նա կան մաս նա շեն քում ամ բող ջութ յամբ ի րա կա նաց վել են ներ քին հար-

դար ման, ճա կատ նե րի ար տա քին հար դար ման, հա տակ նե րի, դռնե րի, պա տու-

հան նե րի, սան հան գույց նե րի, ջե ռուց ման, ներ քին է լեկտ րա մա տա կա րար ման, 

ջրա մա տա կա րար ման, կո յու ղու ներ քին ցան ցե րի և  կահավորման աշ խա տանք-

նե րը:

2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին մար զի 108	 միջ	նա	կարգ,	 5	ա	վագ և 30-ից	

ա	վելի	 հիմ նա կան դպրոց նե րի նախ նա կան զին վո րա կան պատ րաս տութ յան 

կա բի նետ նե րը լիար ժե քո րեն կա հա վոր ված էին, մար զի բո լոր 163	դպրոց	ներն 

ու նեին հա մա կար գիչ ներ, հա մա կարգ չա յին դա սա րան ներ, է լեկտ րո նա յին կապ:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի հինգ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե-

րում ջե ռու ցումն ի րա կա նաց վել է. կենտ րո նաց ված, ե րե սուն հաս տա տութ յու-

նում ՝ տե ղա յին, հին գում՝ գա զի վա ռա րան նե րով, տասն վե ցում՝ փայ տով: Մ նա-

ցած հաս տա տութ յուն նե րում ջե ռու ցումն ի րա կա նաց վել է է լեկտ րաէ ներ գիա յով 

կամ այլ վա ռե լի քով:

 Լո ռու մար զի տասն վեց դպրո ցում ջե ռու ցումն ի րա կա նաց վում է հե ղուկ վա-

ռե լի քով, 103	դպրո	ցում՝ բնա կան գա զով, քսան մե կում՝ է լեկտ րաէ ներ գիա յով, 

քսա նե րե քում՝ փայ տով:

 Լո ռու մար զի նա խադպ րո ցա կան հինգ հաս տա տութ յուն ներ՝ Ար	ևա	շող,	

	Լեռ	նանցք,	 	Կաթ	նա	ջուր,	 	Մեծ	 	Պար	նի,	 	Սա	րա	հարթ հա մայնք նե րում, ո րոնք  

սկսել էին գոր ծել միջ նա կարգ դպրոց նե րի շրջա նակ նե րում, ի վիճակի են եղել 

2011 թվա կա նից ինք նու րույն շա րու նա կել նա խադպ րո ցա կան ծրագ րե րի ի րա-

կա նա ցու մը, արդ յուն քում՝ ընդգրկ ված ե րե խա նե րի թվա քա նա կը մեկ տա րում 
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ա ճել է ա վե լի քան 170-ով, ընդ որում, 147-ը՝ ա նա պա հով ըն տա նիք նե րից, իսկ 

ման կա վարժ նե րի թի վը ավելացել է քսան մե կով:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի ե րեք տա րա ծաշր ջա նա յին միջ նա կարգ դպրոց-

նե րում նե րա ռա կան կրթութ յան մեջ է ին տեգր վել 84	ե	րե	խա: Ս տե փա նա վա նի 

թիվ 3 նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յու նում ընդգրկ վել են ա ռանձ նա հա տուկ 

պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ութ ե րե խա:

2010 թվա կա նին վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցել են  Լո ռու 

մար զի դպրոց նե րի ա վագ դա սա րան նե րում ա ռան ձին ա ռար կա ներ, այդ թվում՝ 

ֆի զի կա, քի միա, կեն սա բա նութ յուն, մա թե մա տի կա դա սա վան դող շուրջ	 հա-

զար	ու	սու	ցիչներ,  Վա նա ձոր քա ղա քի դպրոց նե րի 20 ման կա վարժ-հո գե բան-

ներ մաս նակ ցել են մեկ շա բաթ յա վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի սո ցիա լա պես ա նա պա հով 9-13 

տա րե կան շուրջ 600 դպրո ցա կաններ ա մա ռա յին հան գիստն անց կաց րել են 

 Հան քա վա նի «	Լու	սա	բաց» ման կա կան ճամ բա րում: 

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի ուս ման գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ-

Արևաշող	համայնքի	նորակառույց	
մանկապարտեզը
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յուն ու նե ցող, սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 30-ից ավելի ա շա կերտ-

նե ր և  սո վո րող ներ ստա ցել են  «	Լո	ռու	 դպրոց» հիմ նադ րա մի ան վա նա կան 

կրթա թո շակ՝ 3,000-10,000 դրա մի չա փով:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում շուրջ	6	 հազար	ա նա պա հով ըն-

տա նիք նե րի դպրո ցա կան ե րե խա ներ ստա ցել են տասն մեկ ա նուն գրե նա կան 

պի տույք ներ և գր քեր:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու հան րակր թա կան դպրոց նե րի ա վե լի քան 

հար յուր ա շա կերտներ հաղ	թել	են	օ լիմ պիա դա նե րի հան րա պե տա կան փու լում, 

ընդ ո րում, մրցա նակ նե րի և  դիպ լոմ նե րի գրե թե կե սը նվա ճել են 	Վա	նա	ձո	րի ֆի-

զի կա-մա թե մա տի կա կան դպրո ցի սա նե րը: Նույն դպրոցի մի քանի աշակերտներ 

ի րա վունք են նվա ճել նաև մաս նակ ցե լու մի ջազ գա յին օ լիմ պիա դա նե րի՝ քի միա, 

ֆի զի կա, կեն սա բա նութ յուն և  մա թե մա տի կա ա ռար կա նե րից, ինչն ան նա խա-

դեպ է:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան «	Լա	վա	գույն	 ու	սու	ցիչ» է ճա նաչ վել 

 Լո ռու մար զի  Վա նա ձո րի մա թե մա տի կա կան և բ նա գի տա կան ա ռար կա նե-

րի խո րաց ված ու սուց մամբ հա տուկ դպրո ցի քի միա յի ու սուց չու հի  Նաի րա 

 Հա րութ յուն յա նը:

Սպիտակի	թիվ	1	դպրոցի	արդի	դասասենյակում
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Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յու	նը

 Լո ռիում են հան րա պե տութ յան մար զե րում   ա	մե	նա	մեծ	թվով	բժիշկ նե-

րը՝ Շի րա կից հե տո: 2007-2010 թվա կան նե րին բժիշկ նե րի թվա քա նա կը 

 Լոռու մար զում ա վե լա ցել է շուրջ ե րեք տո կո սով: 2010 թվա կա նին  Լո ռու 

մար զում բժիշկ նե րի թվա քա նա կը տասը հա զար բնակ չի հաշ վով 2001 թվա կա-

նի հա մե մատ ա վե լա ցել է գրե թե մեկ հին գե րոր դով:

2010 թվա կա նին  Լո ռին մի ջին բու ժանձ նա կազ մի թվա քա նա կով հան րա պե-

տութ յան մար զե րի թվում երկ րորդն էր՝ զի ջե լով միայն  Շի րա կին: 2010 թվա-

Բ	ժիշկ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(մարդ)

Մի	ջին	բու	ժանձ	նա	կազ	մի	թվա	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(մարդ)
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կա նին  Լո ռու մար զում մի ջին բու ժանձ նա կազ մի թվա քա նա կը ա	մե	նա	մեծն	

էր	2003-2010 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում: 2010 թվա կա նին  Լո ռու 

մար զում մի ջին բու ժանձ նա կազ մի թվա քա նա կը տասը հա զար բնակ չի հաշ վով 

2003 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ վեց տո կո սով:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի  ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ-

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

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

դով:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Լո	ռու	մար	զում	ծա	վա	լուն	կա	պի	տալ	
ներդ	րում	ներ	են	ի	րա	կա	նաց	վել	ա	ռող	ջա	պա	հութ	յան	ո	լոր	տում:	

2010-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել է Ա	լա	վեր	դու բժշկա կան կենտ-

րո նի ստա ցիո նար բաժինը, կա ռուց վել է ար տա քին կո յու ղա գիծ, թթված նա յին 

ամ բար՝ կենտ րո նա կան սպա սարկ ման ու ղի նե րով, ինչ պես նաև՝ ջեր մա մա տա-

կա րար ման նոր կաթ սա յա տուն:  Նոր սար քա վո րում նե րով հա գե ցած բժշկա կան 

կլի նի կան կծա ռա յի  Լո ռու և  Տա վու շի բնա կիչ նե րին: 2012 թվա կա նին Ա լա վեր-

դու բժշկա կան կենտ րո նի հիմ նա նո րո գու մը շա րու նակ վե լու է:

 

Հիմ նա նո րոգ վել են 	Տա	շիր քա ղա քի հի վան դա նո ցը, 	Մե	ծա	վան հա մայն քի 

ծննդա տու նը, 	Քա	րա	ձոր հա մայն քի բուժ ման կա բար ձա կան կե տը, 	Շա	հում	յա	նի 

ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րո նը. վեր ջի նում աշ խա տանք նե-

րը կա վարտ վեն 2012 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին Ս	տե	փա	նա	վա	նի բժշկա կան կենտ րո նում հիմ նա նո րոգ վել է 

տու բեր կու լո զի դեմ պայ քա րի կա բի նե տը, վե րա զին վել է լա բո րա տոր ախ տո րո-

շիչ սար քա վո րում նե րով:

Ար	ևա	շող հա մայն քում կա ռուց վել է  ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 

կենտ րոն,  Վա նա ձո րում՝  դիա հեր ձա րան:

Ըն թաց քում է 	Վա	նա	ձոր քա ղա քի Լ. Ա րեշ յա նի ան վան թիվ 1 հի վան դա նո-

ցա յին հա մա լի րի շի նա րա րութ յու նը, ման կա կան վե րա կեն դա նաց ման բա ժան-
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մունք բա ցե լու նպա տա կով վե րա նո րոգ վել է տա րածք, հատ կաց վել են բժշկա-

կան սար քա վո րում ներ:

2012 թվա կա նին կկա ռուց վի Ախ	թա	լա	յի ա ռող ջութ յան կենտ րո նի նոր շեն քը:

Ա	լա	վեր	դու բժշկա կան կենտ րո նին հատ կաց վել է հա տուկ բժշկա կան ծա-

ռա յութ յան շար ժա կազմ. կենտ րո նի բժիշկ նե րի ու ժե րով Ա լա վեր դու տա րա-

ծաշր ջա նի հա մայնք նե րում մա տուց վում են բժշկա կան խորհր դատ վութ յուն և 

 լա բո րատոր ախ տո րո շիչ ծա ռա յութ յուն ներ:

2010-2011 թվա կան նե րին Ս	պի	տակ քա ղա քի Ս	տե	փա	նա	վա	նի և 	Տա	շի	րի 

տա րա ծաշր ջան նե րի ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րին տրա մադր վել 

2009 թվա կա նին  Լո ռու մար զի Ս պի տա կի տա րա ծաշր ջա նի Ար ևա շող 
հա մայն քում կա ռուց վել է Ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րոն: 
 Շի նա րա րութ յունն ի րա կա նաց վել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րութ յան և  հա մայն քի կա տա րած ներդ րում նե րի հաշ վին: 

« Նախ քան երկ րա շար ժը մի պու ճուր ան շուք սեն յակ էր է լի Ար ևա շո ղի 
բուժ կետ կոչ վա ծը:  Վեր ջին քսան տա րին, կա րե լի է ա սել, գյու ղում էդ էլ չի 
ե ղել: Եր կու տա րի ա ռաջ կար գին ամ բու լա տո րիա կա ռու ցե ցին՝ հիմ քից: Ա մեն ծա ռա յութ յու նը մե ջը կա:  Գա լիս ենք, 
ճնշում էլ են չա փում, շա քա րով հի վան դի դեղն էլ են տա լիս, սրտի աշ խա տանքն էլ են նա յում, ե րե խե քին ա մեն 
տե սա կի պատ վաս տում ներն էլ են ա նում: Այ սինքն, ար դեն էն քա նով է լավ, որ ա մեն մի հա սա րակ բա նի հա մար 
Ս պի տակ չենք գնում:  Մի թուղթ է պետք ըլ նում, գրում, տա լիս են, մի դեղ է պետք ըլ նում, շտապ բժշկի կա րիք ենք 
ու նե նում, գա լիս ենք ամ բու լա տո րիա:  Համ ամ բու լա տո րիա յի աշ խա տողն է ի րան լավ զգում, որ էդ պայ ման նե րում 
է աշ խա տում, համ մենք, որ նման սպա սար կում ենք տես նում»:

Ա	փի	ցար	յան		Թե	րե	զա
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են մի  քա նի տասն յակ մի լիոն դրա մի ժա մա նա կա կից բժշկա կան սար քա վո րում-

ներ, բժշկա կան պա րա գա ներ և  կա հույք: 

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զին տրա մադր վել է շար	ժա	կան	ա	տամ	նա	բու-

ժա	կան	կլի	նի	կա, ո րի մի ջո ցով անվ ճար ա տամ նա բու ժա կան բու ժօգ նութ յուն 

և ս պա սար կում են ստա նում մար զի մինչև տաս նութ և  վաթ սու նից բարձր տա-

րի քի բո լոր բնա կիչ նե րը:  Շար ժա կան կլի նի կան հեր թա կա նութ յամբ կա յա նում 

է մար զի բո լոր ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րոն նե րում և  ամ-

բու լա տո րիա նե րում՝ սպա սար կե լով նաև նրանց կազ մում գտնվող բու ժական, 

ման կա բար ձա կան կե տե րի սպա սարկ ման տա րած քի ազ գաբ նակ չութ յա նը:

Ս տե փա նա վա նի բժշկա կան կենտ րո նում հիմն վել և  կա հա վոր վել է 

	Մայ	րութ	յան դպրոց:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում շտապ օգ նութ յան ծա ռա յութ յուն ի րա կա նաց-

նող ըն կե րութ յուն նե րը հա մալր վել են նոր ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով 

հա գե ցած 8	հա	տուկ	սա	նի	տա	րա	կան	մե	քե	նա	նե	րով, այդ թվում՝ մեկ ռեա նի-

մո բի լով, դրանք սպա սար կող անձ նա կազ մը մաս նակ ցել է վե րա պատ րաստ ման 

դա սըն թաց նե րի. վե րա պատ րաստ վել են շուրջ 40	բժիշկ, ա վե լի քան 35	բուժ-

քույր և 35 վա րորդ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-

նե րին մաս նակ ցել է ա վե լի քան 150	բժիշկ: 2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու 

մար զի ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րի ա վե լի քան 220	մի	ջին	բու-

ժաշ	խա	տողներ վե րա պատ րաստ վել են վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, 

սե ռա կան հի վան դութ յուն նե րի, ա լեր գիկ հի վան դութ յուն նե րի ուղղությամբ, 

ստացել են անվ տանգ սննդի, նո րա ծին նե րի մաշ կա յին հի վան դութ յուն նե րի, 

ֆի զիո թե րա պիա յի, է լեկտ րասր տագր ման, ախ տա հա նող բժշկա կան սար քա վո-

րում նե րի հետ աշ խա տելու հմտություններ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում լիար ժե քո րեն ներդր վել է ծննդօգ-

նութ	յան	 հա	վաս	տագ	րե	րի	 հա	մա	կար	գը, իրականացվում է ծննդօգ նութ յուն 

ի րա կա նաց նող բուժ հաս տա տութ յուն նե րի պար բե րա կան մո նի թո րին գ:
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2010-2011 թվա կան նե րին « Ջեր մուկ», «Արզ նի», « Գան ձաղբ յուր» ա ռող ջա րան-

ներ են ու ղեգր վել  Լո ռու մար զի հա տուկ (ա ռան ձին) և  սո ցիա լա կան ա նա պա-

հով խմբե րին պատ կա նող ա	վե	լի	քան	180	քա	ղա	քա	ցի, իսկ «Ա րա րատ» մոր 

և  ման կան ա ռող ջա րան և Ա պա րա նի վե րա կանգ նո ղա կան ա ռող ջութ յան կենտ-

րոն՝ մինչև տաս նութ տա րե կան շուրջ 15 ե րե խա:

2010-2011  Լո ռու մար զի ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րը տար բեր 

բուժ հաս տա տութ յուն ներ ու ղեգ րել են 15,700	հո	գու, այդ թվում` Եր ևա նի հի-

վան դա նոց ներ 3,370	ե	րե	խա	և		մե	ծա	հա	սակ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Վա նա ձո րի պո լիկ լի նի կա նե րում կազ մա կերպ վել են 

մայ րե րի ինք նա ջակց ման խմբեր, խորհր դատ վութ յուն ներ, հո գե-շար ժո ղա կա-

նութ յան խմբեր:

 

Ս պի տա կում «	Հույս	 	Հա	յաս	տա	նին» և «Ֆ	րան	սա	հայ	 միութ	յան» ման կա-

կան բժշկա կան կենտ րոն նե րը մինչև տասն հինգ տա րե կան ե րե խա նե րին տրա-

մադ րում են անվ ճար ստո մա տո լո գիա կան օգ նութ յուն, հատ կաց նում անվ ճար 

դե ղո րայք:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում բնա կիչ ներն ան ցել են ակ նա բու ժա կան 

զննում. հե տա զոտ վել է շուրջ 900	մարդ, պե տա կան պատ վե րով վի րա հատ վել 

է շուրջ 350	հո	գի, լա զե րա յին բու ժում են ստա ցել 100	մարդ, հե տա զոտ ված և 

 կա րիք ու նե ցող հի վանդ նե րին անվ ճար հատ կաց վել են ակ նոց ներ:

Վանաձորի	թիվ	1	բժշկական	կենտրոնի	
հիմնանորոգված	ծննդատանը
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Մ	շա	կույթն	ու	սպոր	տը

 Լո ռու մար զում 1998-2003 թվա կան նե րին գոր ծել է մեկ, իսկ 2009-2010 

թվա կան նե րին ար դեն ե րեք մաս նա գի տաց ված պե տա կան թատ րոն:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի պե տա կան մաս նա գի-

տաց ված թատ րոն նե րում ներ կա յա ցում նե րի ա	մե	նա	մեծ	 քա	նա	կը՝ 140 ներ-

կա յա ցում, բե մադր վել է  Լո ռու մար զում. ներ կա յա ցում նե րի քա նա կով  Լո ռին 

 Հա յաս տա նում զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին: 2010 թվա կա նին հան-

րա պե տութ յան մար զե րում ներ կա յա ցում նե րի 30 տո կո սը բե մադր վել է  Լո ռու 

մար զում: 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի պե տա կան մաս նա գի տաց ված թատ-

	Ներ	կա	յա	ցում	նե	րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում

	Հան	դի	սա	տես	նե	րի	թվա	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում
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րոն նե րում 2002 թվա կա նի հա մե մատ բե մադր վել է գրե թե ե	րեք	ան	գամ	ա	վե	լի	

ներ կա յա ցում:

2010 թվա կա նին  Լո ռու պե տա կան մաս նա գի տաց ված թատ րոն նե րի հան դի-

սա տես նե րի թվա քա նա կը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	ե	րե	քու	կես	

ան	գամ, ինչն ա ներկ բա վկա յում է  Լո ռու մար զում մշա կու թա յին կյան քի ակ տի-

վաց ման մա սին:

 Լո ռու մար զում մշա կու թա յին կյան քի ակ տի վաց ման մա սին է վկա յում նաև 

մար զի  թան գա րան նե րի գոր ծու նեութ յունն ու դրանց հան դեպ հե տաքրք-

րութ յան ան	նա	խա	դեպ	ա	ճը: 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում գոր ծող թան-

գա րան նե րում ցու ցադ րութ յուն նե րի քա նակն ա	վե	լի	 էր,	 քան նա խորդ եր կու 

տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում: 2010 թվա կա նին  Լո ռու թան գա րան նե րում ցու-

ցադ րութ յուն նե րի քա նա կը 2004 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի թան գա րան նե րում ան նա խա դեպ մեծ էր նաև 

այ ցե լու նե րի թվա քա նա կը: 

 Լո ռու մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում 2010 թվա կա նին մար զիկ նե րի թվա-

քա նա կը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ե	ռա	պա	տիկ	ա	վելի	էր:  Հան րա պե տութ յան 

	Ցու	ցադ	րութ	յուն	նե	րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում
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րի թվա քա նա կը հինգ ան գամ ա վե լի էր, քան 2000 թվա
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քա ղա քա յին հա մայնք նե րում մար զիկ նե րի թվով  Լո ռին զի ջում է միայն մայ րա-

քա ղաք Եր ևա նին և  Շի րա կի մար զին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի քսան հինգ քա ղա քա յին և գ յու ղա կան 

հա մայնք նե րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են մշա կու թա յին և  մար զա կան 

հաս տա տութ յուն ներ, հա մայն քա յին կենտ րոն ներ:

	Մար	զիկ	նե	րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(մարդ)
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Բերքի	տոնը	Լոռու	մարզի	Ստեփանավան	քաղաքում
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Ս	տե	փա	նա	վան քա ղա քում կա ռուց վել է մշա կույ թի պա լա տ,  Վա	նա	ձո	րում՝ 

 Ղա րա քի լի սա յի ճա կա տա մար տին նվիր ված հու շա հա մա լի ր, իսկ Դիմաց 

թաղամասում՝ «	Սուրբ	Գ	րի	գոր		Նա	րե	կա	ցի»  Հա յոր դաց տու նը: Հա մայն քա յին 

կենտ րոն ներ են կառուցվել  Գե	ղա	սար,		Հար	թագ	յուղ,	Ար	ևա	շող,		Կաթ	նա	ջուր,	

	Շի	րա	կա	մուտ,		Լեռ	նա	պատ	և Գ	յու	լա	գա	րակ հա մայնք նե րում:

Ա վե լի քան եր կու տաս նամ յակ տնա կա յին պայ ման նե րում գոր ծող երկ րա գի-

տա կան թան գա րա նը տե ղա փոխ վել է վե	րա	նո	րոգ	ված	և		լիար	ժե	քո	րեն	կա-

հա	վոր	ված քա րա շեն շենք:

 

Հիմ նա նո րոգ վել են 	Վա	նա	ձո	րի Ար վես տի քո լե ջը, մար զա յին գրա դա րա նը, Է. 

Կ զարթմ յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցը:  Վե րա նո րոգ վել և  վե րա կանգն վել 

են  Լո	ռի	բերդ	ամ	րո	ցը, Ախ	թա	լա	յի	 	Սուրբ	 	Մա	րիամ	Աստ	վա	ծա	ծին ե	կե	ղե-

ցին, Օ	ձու	նի	 վան	քը, Բ	գա	վոր	 ե	կե	ղե	ցին,	 	Սա	րա	հար	թի	 ե	կե	ղե	ցին,	 Հ	նե-

վան	քը,		Վա	նա	ձո	րի		Սուրբ	Աստ	վա	ծա	ծին	ե	կե	ղե	ցին, 	Թու	ման	յան,		Ծա	թեր,	

	Մե	ծա	վան,		Գար	գառ,	Դ	սեղ,	Խն	կո	յան,	Օ	ձուն,		Լեռ	նա	հո	վիտ,		Կուր	թան հա-

մայնք նե րում, հա մայն քա յին կենտ րոն ներ՝ Օ	ձուն,	 	Փամ	բակ,	 	Սա	րա	լանջ	 հա-

մայնք նե րում, Ս	տե	փա	նա	վան քա ղա քի մար զադպ րո ցում կա ռուց վել է ջե ռուց-

ման հա մա կարգ:

2014 թվա կա նին կա վարտ վեն 	Սա	նա	հին	վա	նա	կան	հա	մա	լի	րի ամբողջական 

վե րա կանգ նման աշխատանքները:  Վա նա կան հա մա լի րը, ո րը նե րա ռում է նաև 

	Զա	քար	յան	նե	րի դամ	բա	րա	նը և  որտեղ գոր ծել է 	Մա	գիստ	րո	սի	 ճե	մա	րա-

նը, ուր դա սա վան դել են մշա կու թա յին և կ րո նա կան նշա նա վոր գոր ծիչ ներ 

 Դիոս կո րոս կա թո ղի կո սը, Ա նա նիա,  Հա կոբ և  Հով հան նես  Սա նահ նե ցի նե րը, 

«Երկրագիտական թանգարանն ունի 34 հազար ցուցանմուշ: Երկար տարիներ անընդհատ 
տեղափոխումների արդյունքում այդ նմուշները կանգնել էին ոչնչացման վտանգի առջև, և հիմա, 
վերջապես, շենքային պայմաններ ստանալով, կարող ենք ի մի բերել այս ամենը և ստեղծել մեզ 
հարիր ցուցադրություն»: 

Նաիրա	Առաքելյան,	Լոռու	երկրագիտական	թանգարանի	տնօրեն
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Ստեփանավան	քաղաքի	հիիմնանորոգված	մշակույթի	տունը
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 Սե ղա նի վրա ոս կե գույն մե դալ նե րից փոք րիկ բուրգ է գո-
յա նում, երբ  Գա յա նեն ո րո շում է ցու ցադ րել թեթև ատ լե տի-
կա յից հայաստանյան և  մի ջազ գա յին մրցա շա րե րում նվա-
ճած բո լոր պարգև նե րը: Քսան վե ցամ յա մար զու հին ծնվել է 
 Սանկտ  Պե տեր բուր գում: Ե րեք տա րե կան էր, երբ ըն տա նի քը 
տե ղա փոխ վեց  Վա նա ձոր: Բ նա վո րութ յամբ աշ խույժ ե րե խա 
լի նե լով` տաս նե րեք տա րե կա նում ո րո շում է ու նե ցած է ներ-
գիա յի ա վել ցու կը պար պել դա սե րից հե տո՝ սպոր տա յին որ ևէ 
խմբակ հա ճա խե լով: 

«Սկզ բում ձեռ քի գնդակ էի պա րա պում, բայց մեկ տա րի 
անց հաս կա ցա, որ խմբա կա յին սպոր տաձևն ի մը չէ: Ու զում 
էի գե ղար վես տա կան մարմ նա մար զութ յամբ զբաղ վել, ո րով-
հետև շատ ճկուն էի ու մտա ծում էի, թե դի մեմ՝ չեն մեր ժե լու: 
 Բայց այդ ժա մա նակ ար դեն տասն չորս տա րե կան էի, տա-
րիքս մեծ էր այդ սպոր տաձ ևով զբաղ վե լու հա մար ու ինձ, 
բնա կա նա բար, մեր ժե ցին:  Հե տո ա ռա ջարկ ստա ցա՝ թեթև 
ատ լե տի կա յով զբաղ վե լ:  Մար զադպ րոցն էլ նոր էր բաց վել: 
 Հա մա ձայն վե ցի, գնա ցի ու ա սեմ, որ շատ սի րե ցի, հաս կա ցա, 
որ դա այն էր, ինչ փնտրում էի ինք նադրս ևոր վե լու հա մար»,— 
պատ մում է  Գա յա նե  Բուլ ղա դար յա նը: 

 Մեկ տա րի պա րա պե լուց հե տո մար զիչ նե րը մեծ ա ռաջ խա-
ղա ցում են նկա տում  Գա յա նեի մոտ ու ընդգր կում  Վա նա ձո րի 
թեթև ատ լե տի կա յի հա վա քա կա նի կազ մում: 1999 թվա կա-
նի հա մա հայ կա կան խա ղե րում  Գա յա նեն, 400 մետր վազ-
քու ղին հաղ թա հա րե լով, գրա վում է չոր րորդ տե ղը:  Լուրջ 
հա ջո ղութ յուն ներ այս սպոր տաձ ևում մար զու հին գրան ցում 

է 2005 թվա կա նից: Այդ տա րի մաս նակ ցում է  Թեհ րա նում կազ մա կերպ ված մրցում նե րին և  վե րա դառ նում հաղ թա-
կան ոս կե մե դա լով`  նվա ճե լով ա ռա ջին մրցա նա կը: 2011 թվա կա նին  Մալ թա յում կա յա ցած մրցում ներն ևս տ պա-
վո րիչ ա վարտ են ու նե նում  Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող աղ ջիկ նե րի հա վա քա կա նի հա մար: Ն րանք գրա վում են երկ-
րորդ տե ղը: 2012 թվա կա նի փետր վա րի 6-ին, հեր թա կան ան գամ,  Թեհ րա նում կա յա ցած մրցում նե րից  Գա յա նեն 
 Վա նա ձոր է վե րա դառ նում հաղ թանակած` ա ռա ջին տեղ և  ոս կե մե դալ:

 Վա նա ձո րի ա մե նաա րա գա վազ գե ղեց կու հու սիր տը դեռ ա զատ է:  Հա րա զատ նե րը կա տա կում են, թե չի ծնվել այն 
հա յոր դին, ով կկա րո ղա նա բռնել վազ քի չեմ պիո նին:  Թեթև ատ լե տի կա յի վա նա ձոր ցի չեմ պիո նու հին, աթլետիկային 
զու գըն թաց, ար դեն ե րեք տա րի է զբաղ վում է մարզ չա կան գոր ծու նեութ յամբ: « Շատ եմ ու զում իմ փորձն ու գի տե-
լիք նե րը փո խան ցել մեր փոք րիկ նե րին:  Մեր մար զադպ րո ցում հար յու րա վոր ե րե խա ներ են մարզ վում ու կու զե նամ 
տես նել այն արդ յունք նե րը, որ ժա մա նա կին ես եմ ցույց տվել: Ես հի սու նից ա վե լի պարգև ներ ու նեմ ու եր ջա նիկ 
կլի նեմ, ե թե իմ սա նը կամ սա նու հին ինձ գե րա զան ցի»,— ա սում է  Գա յա նեն:
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Գ րի գոր  Տու տեոր դին և  մեծ փի լի սո փա ու աստ վա ծա բան Գ րի գոր  Մա գիստ րոս 

 Պահ լա վու նին, 1999 թվա կա նին ընդգրկ վել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հա մաշ խար հա-

յին ժա ռան գութ յան հու շար ձան նե րի ցան կում: 2010 թվա կա նին վան քում տե-

ղադրվել են բա ցօթ յա բազ մա լե զու տե ղե կատ վա կան վա հա նակ ներ:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի հար	յու	րից	 ա	վելի հու շար ձան-

ներ և դ րանց շրջա կա տա րածք նե րը մաքր վել և  բա րե կարգ վել են:  Կազմ վել 

և  հաս տատ վել են մար զի 195	 հու	շար	ձան	նե	րի պահ պա նութ յան գո տի նե րի 

ստեղծ ման նա խագ ծե րը:

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զի բո լոր քա ղա քա յին հա մայնք նե րի 

հան րակր թա կան դպրոց նե րին տրա	մադր	վել	է շախ մա տի դա սա վանդ ման հա-

մար անհ րա ժեշտ գույք:

2011 թվա կա նին  Վա նա ձո րի մշա կու թա յին կյան քի գո հա րը՝  Հով	հան	նես	

Ա	բել	յա	նի	ան	վան	դրա	մա	տի	կա	կան	պե	տա	կան	թատ	րո	նը, ո րի կա մար նե-

րը շնչում են մե ծե րի՝  Հով հան նես Ա բել յա նի և  Վահ րամ  Փա փազ յա նի, Հ րաչ յա 

 Ներ սիս յա նի ու Ա րուս Ոս կան յա նի խա ղով, մեծ շու քով նշեց իր ութ սու նամ յա-

կը: 2010-2011 թվա կան նե րին թատ րո նում բե մադր վել են  Շեքս պի րի « Լիր Ար-

քա», Ս.Խալաթյանի «Հրադադար», Ա.Քալանթարյանի «Վաճառքի ենթակա 

Ստեփանավանի	վերանորոգված	մարզադպրոցը
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չէ», Ա.Այվազյանի «Առլեզ», Սարտրի «Հարգարժան Լիզի» պիես նե րը: Այդ 

տարիներին թատրոնը հանդես է եկել ավելի քան 200 ներկայացմամբ: 

2011 թվա կա նին Ա լա վեր դիում կազ մա կերպ վել է ա վան դա կան «	Թա	տե	րա	կան	

	Լո	ռի» հան րա պե տա կան փա ռա տո նը, ո րին մաս նակ ցե լ են Եր ևա նի,  Լո ռու, 

 Կո տայ քի, Ս յու նի քի, Ար մա վի րի, Ար ցա խի, նաև Վ րաս տա նից՝  Զես տա ֆո նի թա-

տե րախմ բե րը: « Թա տե րա կան  Լո ռի- 2010» 20-րդ  հո բել յա նա կան փա ռա տո նին 

մաս նակ ցե լ են շուրջ 18 թատ րոն ներ և  թա տե րախմ բեր   Հա յաս տա նից, Ար ցա-

խից և  ար տերկ րից:

2009-2010 թվա կան նե րին Դ	սեղ հա մայն քում  անց կաց վել է « Թու ման յա  նա   կան 

հե քիա թի օր»	տիկ նի կա յին թատ րոն նե րի մի ջազ գա յին փա ռա տոն, ո րը հյու րըն-

կա լել է եր կու տասն յա կից ա վե լի տիկ նի կա յին թատ րոն նե ր և  թա տե րախմ բե ր 

 Հա յաս տա նից, Ար ցա խից,  Ջա վախ քից, Ս լո վե նիա յից,  Հուն գա րիա յից, Վ րաս տա-

նից,  Չե խիա յից,  Բել գիա յից,  Բուլ ղա րիա յից,  Դա նիա յից, Ֆ րան սիա յից, Շ վեյ ցա-

րիա յից, Ի րա նից,  Բե լա ռու սից:

2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զի 	Թու	ման	յա	նի տա րա ծաշր ջա նում անց կաց վել 

են բազ մօր յա խճու ղա յին հե	ծան	վա	վազ	քի	 մրցում	ներ̀   Սա նա հի նի կա մուրջ-

Օ ձուն,  Սա նա հի նի կա մուրջ- Հաղ պատ,  Սա նա հի նի կա մուրջ-Ախ լա թա եր թու ղի-

նե րով, ո րոնց մաս նակ ցել են  Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի, Ի րա նի,  Մոլ դո վա յի և 

Վանաձորի	երկրագիտական	թանգարանի	նոր	շենքը
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 Ռու սաս տա նի հա վա քա կան նե րը, ինչ պես նաև մար զիկ ներ՝ Ի տա լիա յից և Շ վե-

դիա յից:

2011 թվա կա նին  Թեժ լե ռան ստո րո տում տե ղի է ու նե ցել ա վան դա կան 

«	Լոռ	վա	Ձ	մեռ»՝ ար դեն քա ռա սուն մե կե րորդ մար զա տո նա հան դե սը, ո րին մաս-

նակ ցել են շուրջ 18	հազար	մարդ:

2011 թվա կա նին 	Վա	նա	ձո	րում անց կաց վել է մի ջազ գա յին կար գի սպոր տի 

վար պետ  Ռո բերտ Եղ շատ յա նի հի շա տա կին նվիր ված ա զատ ո ճի ըմբ շա մար տի 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պա տա նե կան ա ռաջ նութ յու նը,  Վա նա ձո րի Ալ-

բերտ Ա զար յա նի ան վան մար զադպ րո ցում՝ ձեռ քի գնդա կի մի ջազ գա յին մրցա շար՝ 

 Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի թի մե րի մաս նակ ցութ յամբ, և  մա րմնա մար զութ յան 

հան րա պե տա կան մրցույթ՝ նվիր ված  Վա չա գան  Փա նո յա նի հի շա տա կին:

2011 թվա կա նին  Դի լի ջա նում դպրո ցա կան նե րի ա մե նամ յա շախ մա տի օ լիմ-

պիա դա յի հան րա պե տա կան փու լում հան րա պե տութ յան չեմ պիո նի կո չու մը 

նվա ճել է  Վա	նա	ձո	րի	թիվ	5	ա	վագ	դպրո	ցի	թի	մը:

Թուֆենկյան	հյուրանոցը

«Ես ցնցված եմ  Լո ռու բնութ յամբ, փար թամ ան տառ նե րով, գե տե րով և գ յու ղա կան բնա կա-
վայ րե րով»:

	Սերժ		Թանկ	յան,	ռոք	ե	րա	ժիշտ,	«System	of	a	Down»	ռոք	խմբի	մե	ներ	գիչ
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	Սո	ցիա	լա	կան	վի	ճա	կը

 Լո ռու 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  Լո ռու մար զում 

աղ քա տութ յան մա կար դա կը կրճատ	վել	էր կի սով չափ:  Թե պետ ֆի նան-

սատնտե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով հե տա գա տա րի նե րին աղ քա տութ յան 

մա կար դա կը  Լո ռիում զգա լիո րեն բարձ րա ցել է, 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 հաս ցեա կան քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում  Լո ռու մար զում շատ աղ-

քատ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի թի վը 2010 թվա կա նից սկսել է նվա զել. 2010 

թվա կա նին  Լո ռիում շատ աղ քատ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի թի վը 2009 թվա-

կա նի հա մե մատ կրճատ	վել	է	գրե	թե	մե	կու	կես	ան	գամ:

 Լո ռու մար զում տա րեց-տա րի նվա	զել	է	նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը. 

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

 Լո ռիում նվա զել է ա վե լի քան 80 տո կո սով: 2010 թվա կա նին  Լո ռու մար զում 

նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի հա մե մատ նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի 

թի վը նվա զել է ա վե լի քան 30 տո կո սով:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զում տասը հա զար բնակ չի հաշ վով գրանց վել է 

մեկ քա ռոր դով ա	վե	լի	քիչ հան ցա գոր ծութ յուն, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու-

նում և  ե րեք քա ռոր դով պա կաս, քան հար ևան Վ րաս տա նում:

Ն	պաս	տա	ռու	ըն	տա	նիք	նե	րի	քա	նա	կը		Լո	ռու	մար	զում	(հա	զար	ըն	տա	նիք)

33

28
27

31
30

24 25 24
23

21
19

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



76

2010-2011 թվա կան նե րին հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց տրա մադր-

վել է ա վե լի քան 200	սայ	լակ,	քայ	լակ,	հե	նակ	ու	ձեռ	նա	փայտ, ա վե լի քան 15	

պրո	թեզ, ա վե լի քան 65	լսո	ղա	կան	սարք, պրո թե զա վոր վել է շուրջ 20 քա ղա-

քա ցի:  

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զա յին գրա դա րանն ի րա կա նաց րել է 

ծրագ րեր, ո րոն ցում լայ նո րեն ընդգրկ վել են միայ նակ տա րեց ներ, հաշ ման դա-

մութ յուն ու նե ցող ան ձինք, ծնո ղա զուրկ ե րե խա ներ, ա նա պա հով բազ մա զա վակ 

ըն տա նիք նե րի դե ռա հաս ներ:  Կույ րե րի հա մար ի րա կա նաց վող «Արև» ծրագ-

րում ընդգրկ վել է ա վե լի քան 150 շա հա ռու, նրան ցից շա տերն ա վար տել են 

հա մա պա տաս խան դա սըն թաց ներ:  Տե սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 

տրա մադր ված հա մա կար գիչ նե րը միաց ված են նաև հա մա ցան ցին:

2010 թվա կա նին  Վա նա ձո րում անց կաց վել է խուլ-համ րե րի  Հա յաս տա նի 

շախ մա տի ա ռաջ նությու նը:  2011 թվա կա նին խուլ-համ րե րի հան րա պե տա-

կան ա ռաջ նութ յուն նե րում  Լո ռու մար զի բնա կիչ  Սար գիս Ա թա բեկ յա նը շախ մա-

տի մրցա շա րում  նվա	ճել	է	երկ	րորդ	մրցա	նակը, իսկ ըմբ շա մար տիկ Գ ևորգ 

 Սե րոբ յա նը դար	ձել	է		Հա	յաս	տա	նի	չեմ	պիոն, բրոնզ է նվա ճել  Սե նիկ  Սե րոբ յա նը, 

ով դար ձել է նաև Եվ	րո	պա	յի	ա	ռաջ	նութ	յան	ար	ծա	թե, իսկ Գ ևոր գը՝ բրոն	զե 

մե դա լա կիր:  Հաշ ման դա մա յին սպոր տի հայ կա կան ֆե դե րա ցիա յի կող մից 2010 

թվա կա նին անց կաց ված մրցա շա րում  բո չիա մար զաձ ևում  Հա յաս տա նի չեմ-

պիոն	է	դար	ձել	Ն վեր  Միր զո յա նը, իսկ  Շու շան  Մե լիք ջան յա նը՝  սե ղա նի թե նի սի 

մրցա նա կա կիր:

2011 թվա կա նին  Լո ռու մար զի 130	 հաշ	ման	դամ	 ե	րե	խա	ներ բժշկա կան 

խորհր դատ վութ յուն են ստացել  Գեր մա նիա յից ժա մա նած բժիշկ նե րի մոտ: 

 Լո ռու մար զի ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 120 ե րե խա ներ, այդ թվում՝ շուրջ 25 

հաշ ման դա մներ, հան գս տա ցել են ա մա ռա յին ճամ բար նե րում: 

2010-2011 թվա կան նե րին  Լո ռու մար զում բա րե գոր ծա կան ճա շա րան նե րից 

օգտ վել է հա	զա	րից	ա	վելի	տա	րեց:

 Գու գար քի տա րա ծաշր ջա նա յին կենտ րոն՝  Վա նա ձոր քա ղա քում 2005 թվա-
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կա նից գոր ծում է  Սո	ցիա	լա	կան	 հա	մա	լիր	 կենտ	րո	նը, ո րը  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յու նում ա ռա ջինն է:

2010-2011 թվա կան ներն մար զում ման կատ ներ են տե ղա վոր վել շուրջ 70	ե	րե-

խաներ, այդ թվում, ու թը՝ մաս նա գի տաց ված ման կա տուն:  Ման կատ նից դուրս 

են գրվել շուրջ 25	ե	րե	խաներ:  Կան խար գել վել է շուրջ 20	ե	րե	խա	յի	մուտ քը 

ման կա տուն:  Վա նա ձո րի ե րե խա նե րի խնամ քի և  պաշտ պա նութ յան թիվ 1 գի-

շե րօ թիկ հաս տա տութ յուն ըն դու նե լու նպա տա կով կա տար վել է ե րե խա նե րի և  

ըն տա նիք նե րի ու սում նա սի րութ յուն, ո րի արդ յուն քում շուրջ 80	ե	րե	խա ըն դուն-

վել և 70 ե րե խա դուրս է գրվել նշված հաս տա տութ յու նից:  Հա մա պա տաս խան 

աշ խա տան քի և  խորհր դատ վութ յան արդ յուն քում կան խար գել վել է 27 ե րե խա յի 

մուտքը խնամ քի հաս տա տութ յուն:

 Լո ռու մար զի տաս նյոթ՝  Վա	նա	ձոր,	 Ս	տե	փա	նա	վան,	 Ս	պի	տակ,	 Ա	լա-

վեր	դի,	 Ախ	թա	լա,	 	Թու	ման	յան,	 	Շամ	լուղ,	 Օ	ձուն,	 Շ	նող,	 Դ	սեղ,	 	Գու	գարք,	

	Մար	գա	հո	վիտ,		Սար	չա	պետ,		Մե	ծա	վան,	Գ	յու	լա	գա	րակ,	Ջ	րա	շեն,	Ար	ևա	շող	

հա մայնք նե րում ներդր վել են հա մայն քա յին կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան 

հա մա կար գեր, ին չը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել հա մայնք նե րին՝ է լեկտ րո նա յին 

եղանակով ի րա կա նաց նե լու բյու ջե տա վորում, փաս տաթղ թա շրջանառություն, 

հա մայն քի ղե կա վա րի և  ա վա գա նու գոր ծա ռույթ ներ, վարելու հա մայն քի բնակ-

չութ յան և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի ռե գիստր:

2011 թվա կա նի տա րեսկզ բից  Լո ռու մար զի 113 հա մայնք նե րի տե ղա կան ինք-

նա կա ռա վար ման մար մին նե րից 95-ն		ու	նեն	հա	մա	կար	գիչ	ներ, 38-ը՝	ին	տեր-

նետ	կապ:

2010 թվա կա նին Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջան նե րի ա սամբ լեա յի (AER) բյու-

րո յի նիս տում  Լո ռու մար զը դարձել	է	ա	սամ	բեա	յի	լիի	րավ	ան	դամ, ին չը Եվ-

րո միութ յան հետ հա մա տեղ զար գաց ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո-

րութ յուն է ըն ձե ռում մար զին:

2011 թվա կա նին Ֆ րան կո ֆոն ռե գիոն նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի (AIER) 

հա մա ժո ղո վին,  Լո ռու մարզը դարձել	է Ֆ րան կո ֆոն ռե գիոն նե րի մի ջազ գա յին 

ա սո ցիա ցիա յի լիի րավ ան դամ:



78

Լոռին	 հարուստ	 է	 հայի	 ձեռքով	 կանգնեցված	 քաղաքակրթության	

կոթողներով.	 Հաղպատ,	 Սանահին,	 Օձուն,	 Քոբայր՝	 համայն	

մարդկության	 պատմա-մշակութային	 ժառանգության	 մաս	 են	

այլևս:	 Մարդու	 ոգու,	 ստեղծագործ	 մտքի	 ու	 հավատի	 այս	 ձեռակերտ	

հուշարձանները	դարեր	առաջ	Լոռին	դարձրել	են	կենտրոն:	Եվ	որոգայթը	

մերժողների	 ոստան	 Հաղպատը	 կոչվել	 է	 մայրաքաղաք	 ու	 դարձել	

աթոռանիստ:

Այսօր	էլ	լոռեցին	ապագա	է	կերտում	ոգով	ու	մտքով,	սակայն	ամենից	

առաջ	 կերտում	 է	 իր	 հավատով:	 Ոտքի	 է	 կանգնում	 լոռեցին՝	 ամոքելով	

ավերիչ	 երկրաշարժի	 վերքերն	 ու	 վերականգնելով	 տնտեսական,	

հասարակական	 ու	 քաղաքական	 փոխակերպումների	 ընթացքում	

կորցրածը:	Ու	մինչ	կյանքի	փորձով	իմաստնացած	լոռվա	մեծերը	փորձում	

են	 համադրել	աշնան	արևի	խորհուրդն	 ու	 ընկուզենու	 սաղարթի	 ներքո	

հնչող	 օրհնությունը,	 լոռվա	 քաղաքներում	 ու	 շեներում,	 ձորերում	 ու	

գագաթներին	բարձր	ու	 հպարտ	զրնգում	 է	 հայ	 երիտասարդի՝	 իր	երկրի	

տարեկցի	 ու	 իր	 հողին	 հավատարիմ	 քաղաքացու,	 քսանմեկերորդ	 դարի	

հայի	ձայնը:





Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Լոռու 
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 Լոռու մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը լոռեցին 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:


