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Արմավիր

Ար մա վի րի մար զը  Հա յաս տա նի բնակ չութ յամբ ա մե նա մեծ մարզն 

է, իսկ տա րած քով՝ ա մե նա փոք րը․ զբա ղեց նում է ՀՀ տա րած քի 

4.2%‑ը:  Նույն քան տեղ է զբա ղեց նում մար դու դեմ քը մարմնի վրա:

Ի րա վամբ, Ար մա վի րը հա յոց դեմքն է, որ պարզ ճա կա տով ու վճիտ 

աչ քե րով նա յում է  Հա յոց խո րա խոր հուրդ ա մե նա լե ռա նը:  Նա յում է հա զա‑

րամ յակ ներ շա րու նակ: Եվ գա գա թից ստո րոտ աշ խար հում ա մե նա բարձր 

ու ա մե նա վե հա շուք բիբ լիա կան լեռն ա մառ, թե ձմեռ, իր գո յութ յան ա մեն 

վայրկ յան օրհ նում է ար մա վիր ցու աշ խա տանքն ու սե րը:

Ու թե լե զու առ նի Հա յոց լե ռը մի օր, կպատ մի ար մա վիր ցու հե ռա վոր 

սե րունդ նե րին, թե ինչ պես Ա րա րատ յան դաշ տի անկ յու նում հի սուն դար 

ա ռաջ հայն ա ռա ջին ան գամ իր կամ քին են թար կեց մե տաղն1 ու հի սուն դար 

անց հնա զան դեց րեց ա տո մի մի ջու կը2:  Լե ռը կպատ մի, թե ինչ պես Ար մա վի‑

րում՝ Ա րաք սի ա փին, հա յը հաս տա տեց իր պե տա կա նութ յունն ու հիմ նեց 

իր ա ռա ջին մայ րա քա ղա քը, աշ խար հում ա ռա ջի նը քրիս տո նեա ցավ Ար մա‑

վի րում ու Ար մա վի րում հիմ նեց հա յոց ա ռա ջին ե կե ղե ցին՝ առաջիններից 

մեկը ողջ քրիստոնեական աշխարհում: Կ պատ մի, թե ինչ պես Ար մա վի րի 

հողն ա ռա ջինն ըն դու նեց տնա զուրկ գաղ թա կա նին ու նախ նի նե րի եր կիրն 

ա վե րող թշնա մու դեմ ծա ռա ցավ հա յը, ինչ պես ըն կավ ու հառ նեց մոխ րից 

հա յը և  ինչ պես հա յը պաշտ պա նեց իր զա վակ նե րի ապ րե լու ի րա վունքն ու 

 Լե ռան օրհ նան քի իր բա ժի նը:

Ար մա վիրն աշ խար հին բաց ված հա յոց դեմքն է:  Հա յոց հա մար բախ‑

տո րոշ շրջա դար ձե րում Ար մա վի րը ե ղել ու մնում է ա ռա ջի նը, հա յոց՝ ա ռա‑

ջա մար տի կը: 

1	 	Մեծամորի	բլրի	լանջին	պեղված	5000-ամյա	հնության	(բրոնզեդարյան)	մետաղաձուլարանը
2	 	21-րդ	երկիրն	ենք	աշխարհում	ու	երրորդը՝	զարգացող	երկրներից	(Հնդկաստանից	ու	
Պակիստանից	հետո),	որ	ատոմակայան	ենք	գործարկել,	որում	աշխարհում	առաջին	անգամ	
գործարկվել	են	մի	շարք	նոր	տեխնոլոգիաներ:	



4

Մարդիկ

	Մար	զում	 է	 բնակ	վում	 հա յաս տան ցի նե րի 8.8 տո կո սը՝	 ա	վե	լին,	 քան	

Ա	րա	գա	ծոտ	նի,		Տա	վու	շի	և		Վա	յոց		Ձո	րի	մար	զե	րում	միա	սին:

	Հա	յաս	տա	նի	 մար	զե	րում	ա	մե	նա	շատ	ծնունդ	ներն	Ար	մա	վի	րում	 են.	

2010	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րում	ծնվել	է	նույն	քան	ե	րե	խա,	որքան		Վա	յոց		Ձո	րում,	

	Տա	վու	շում	ու	Ս	յու	նի	քում	միա	սին	վերց	րած:

Ար	մա	վի	րում	ա	վե	լի	շատ	երեխա	է	ծնվել,		քան	Թուր	քիա	յի	Ա	մա	սիա	յի,	Արդ	վի-

նի,	Երզ	նկա	յի,		Բա	բեր	դի,	Ար	դա	հա	նի,	Իգ	դի	րի	և		այլ	նա	հանգ	նե	րում:

2011	թվա	կա	նին	ծնվել	 է	500 ե րե խա ա վե լի,	քան	2007	թվա	կա	նին	 (2001	

թվա	կա	նի	հա	մե	մատ՝	1250	ա	վել՝	31 տո կոս աճ)

2007-2010	թվա	կան	նե	րին	 (չորս	տա	րում)	Ար	մա	վի	րում	100	բնակ	չի	հաշ	վով	

ՀայաստանիմարզերիցԱրմավիրումամենաբարձրբնականաճնէ:

2011թվականինԱրմավիրումծնվելէավելիշատերեխա,քան
հարևանԹուրքիայիայննահանգներում,որտեղիցմեկդարառաջ
գաղթելենբազմաթիվարմավիրցիներիպապերնուտատերը:

Բնակչության թվաքանակը ՀՀ մարզերում 
2011թ. տարեսկզբին (հազար մարդ)
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Արմավիրի	 մարզի	 Նալբանդյան	 գյուղում	
Գևորգյանների	 տոհմը	 հայտնի	 է	 իր	

խաղաղասեր	 անդամներով:	 Գյուղական	 հա-
մեստ	 բնակարանում	 12	 հոգի	 են	 ապրում՝	
մեծով,	փոքրով,	տղա-հարսով,	տատ	ու	պապով:	
Եվ	ինչպես	վկայում	են	համագյուղացիները,	մի	
օր	 չեն	 լսել	«մի	ձեն,	մի	ղալմաղալ,	մի	կռիվ	էդ	
տնից:	 Իրենց	 համար	 ապրում	 են,	 աշխատում,	
մեկին	 մի	 թթու	 խոսք	 ասած	 չկան»:	 Անցած	
տարի	համայնքի	ղեկավար	Գրիգոր	Մկրտչյանը	
հյուրասենյակի	 մեծ	 սեղան	 էր	 նվիրել՝	 3	 մ	
երկարությամբ,	 որ	 գերդաստանը	 կարողանա	
մեկ	տեղ	հանգիստ	ճաշել,	ամանորին	ու	մնացած	
հանդիսությունների	 ժամանակ	 էլ	 հանգիստ	
խղճով	մարդկանց	հյուրընկալել-ճանապարհել:

«Թե	 չէ	 խոհանոցի	 պուճուր	 սեղանն	 էինք	
բերում	 հյուրասենյակ	Նոր	տարուն»,—	ասում	 է	
տան	մեծ	հարսը՝	Ելենա	Կարապետյանը:

Գերդաստանի	 մեծը՝	 79-ամյա	 Լիպարիտ	
Գևորգյանը,	40	տարի	քարտաշություն	է	արել,	իր	տունն	էլ	է	իր	ձեռքերով	կառուցել:	Տուն	է	կառուցել,	այգի	
հիմնել,	զավակներ	մեծացրել:	Դավիթ	որդին,	որ	երկու	քույրերի	մինուճար	եղբայր	է,	պապական	սովորույթի	
ուժով	մնաց	ապրելու	հայրական	տանը:	42-ամյա	Դավիթի	3	տղա	զավակներն	ևս	պապի	հարկի	ներքո	են:	
Երեք	տղան	էլ	ծառայել	են	Հայոց	բանակում,	նրանցից	երկուսն	ամուսնացած	են	ու	ամեն	մեկը	մի-մի	ծոռնիկ	
են	հասցրել	պարգևել	Լիպարիտ	պապին	ու	Եղիսաբեթ	տատին:

Լիպարիտ	պապի	թոռներից	26-ամյա	Համբարձումին	ամուսնացնելիս	հարս	ուզելու	համար	հասել	էին	Նոր	
Ամասիա	համայնք:	Խնամիները	չէին	առարկել,	թեպետ	հստակ	իմացել	էին,	որ	իրենց	աղջիկը	հարս	է	գնալու	
մի	մեծ	ընտանիք:	25-ամյա	Լիպարիտի	կինը	Նալբանդյան	գյուղից	է:	Գևորգյանների	գերդաստանում	հինգ	
կին	է	ապրում	մի	հարկի	ներքո՝	առանց	որևէ	դժգոհության	կամ	տարաձայնությունների:	«Չամուսնացած	
քույրս	էլ	է	մեզ	հետ	ապրում,—	ասում	է	Դավիթը,—	դե	իսկ	համերաշխությունը	տան	մեծից	է	գալիս:	Ինչ	տեսել	
են,	էն	էլ	սովորել	են»:	

Գևորգյանների	ապրուստի	հիմնական	միջոցը	7	հազար	մետր	սեփականաշնորհած	հողատարածքն	ու	
1000	 մետր	տնամերձն	 է:	 Դավիթի	տղաները	 նաև	 օրավարձով	աշխատում	 են	 գյուղի	 ֆերմերների	 մոտ:	
«Ես	 ինքս	 դեմ	 եմ,	 որ	 տղաներս	 գնան	 Ռուսաստանում	 աշխատեն,	 —ասում	 է	 Դավիթ	 Գևորգյանը,—	 իմ	
հայրենիքում,	իմ	հարզատ	գյուղում	ինչքան	գործ	որ	կկարողանան	ճարել,	թող	աշխատեն	ու	իրենք	էլ,	ճիշտն	
ասած,	ձգտում	չունեն	դրսերի	նկատմամբ:	Անպատվաբեր	աշխատանք	չկա,	անպատվաբերն	էն	է,	երբ	չես	
կարողանում	ընտանիքդ	պահել»:

Դավիթը	դեռ	փոքր	տղային	էլ	պետք	է	ամուսնացնի:	Ասում	է՝	երկու	թոռնիկը	քիչ	է:	«Մեր	երազանքներից	
մեկը	գյուղում	ևս	մեկ	կամ	երկու	տուն	կառուցելն	է,	որ	շատ	չնեղվենք,	էդ	էլ	Աստծո	կամոք	տղաներս	կանեն,	
մենակ	առողջություն	լինի»,—	ասում	է	Դավիթը:

Արմավիրցի Լիպարիտ պապի ու Եղիսաբեթ տատի 
գերդաստանը Նալբանդյան համայնքում
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Արմավիրումմահացությանցուցանիշըամենացած
րերիցէհանրապետությունումևշուրջմեկերրոր
դովավելիցածրէ,քանհարևանՎրաստանում:

Ծնվածների թվաքանակը ՀՀ մարզերում 2010թ. (մարդ)

Ծնունդների թիվը Արմավիրի մարզում, 1000 բնակչի հաշվով

ծնունդ	նե	րի	թի	վը	ա	վե	լա	ցել	է	ա	վե	լի	շատ,	քան	1998-2006	թվա	կան	նե	րին	(ի	նը	

տա	րում):

2010-2011	թվա	կան	նե	րին	Ար	մա	վի	րում	ծնունդ	նե	րի	թի	վը	1000	բնակ	չի	հաշ-

վով	ա	վե	լի	բարձր	էր,	քան	ողջ	հան	րա	պե	տութ	յու	նում,	ա	վե	լի	բարձր՝	քան	Եր	ևա-

նում	և		հար	ևան	Վ	րաս	տա	նում:
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Բնական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. (մարդ)

2011	թվա	կա	նին	ար	մա	վիր	ցի	նե	րի	թիվն	ա վե լա ցել է շուրջ 1,700‑ով,	նույն-

չափ,	որ	քան		Լո	ռու,	Ս	յու	նի	քի,		Տա	վու	շի	և	Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զե	րը	միա	սին	վերց-

րած:

2010	թվա	կա	նին	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	Ար	մա	վի	րի	բնա	կան	ա	ճը	կրկնա-

889
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Ամուսնությունների թիվը Արմավիրի մարզում 2010թ. 
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Ամուրէարմավիրցուընտանիքը:Ամուսնալուծութ
յուններիթիվըհազարբնակչիհաշվովԱրմավիրում
շուրջմեկուկեսանգամքիչէ,քանհանրապետությու
նումևշուրջերկուանգամպակաս,քանԵրևանում:
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պատկ	վել	է:	2011	թվա	կա	նին	2006	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	բնա	կան	աճն	Ար	մա	վի-

րում	ա	վե	լա	ցել	է	ա	վե	լի	քան	40 տո կո սով:

	Մինչև	մեկ	տա	րե	կան	ե	րե	խա	նե	րի	մա	հա	ցութ	յան	ցու	ցա	նի	շը	կեն	սա	մա	կար-

դա	կի	 բարձ	րաց	ման	 կար	ևո	րա	գույն	 ցու	ցա	նիշ	 է:	 	Ման	կա	կան	 մա	հա	ցութ	յու	նը	

Ար	մա	վի	րում	ա մե նա ցած րե րից է ողջ տա րա ծաշր ջա նում:	 2010	թվա	կա	նին	

այն	ա	վե	լի	ցածր	 էր,	քան	մա	հա	ցութ	յան	մի	ջին	ցու	ցա	նի	շը	հան	րա	պե	տութ	յու-

նում,	ա	վե	լի	ցածր,	քան	Վ	րաս	տա	նում	(11.2՝	1000	կեն	դա	նած	նի	հաշ	վով)	և	Ադր-

բե	ջա	նում	(11.2),	ա	վե	լի	ցածր,	քան	Ադր	բե	ջա	նի	քա	ղա	քա	յին	բնա	կա	վայ	րե	րում	և	

	Թուր	քիա	յում	(ա	վե	լի	քան	20	տո	կո	սով):

2010	 թվա	կա	նին	 	Հա	յաս	տա	նի	 մար	զե	րում	 գրանցված	 ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	

ա	մե	նա	մեծ	 թի	վը	 Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	 էր՝	1744 ա մուս նութ յուն՝	 ա	վե	լի	 շատ,	

քան	Ս	յու	նի	քում	և	Ա	րա	գա	ծոտ	նում	 միա	սին	 վերց	րած:	 	Հան	րա	պե	տութ	յու	նում	

յու	րա	քանչ	յուր	տաս	նե	րորդ	նո	րապ	սակ	ար	մա	վիր	ցի	է:

Ե	թե	 2010	թվա	կա	նին	 հան	րա	պե	տութ	յու	նում	 1000	 բնակ	չի	 հաշ	վով	ա	մուս-

նութ	յուն	նե	րի	թի	վը	5.53	էր,	իսկ	Եր	ևա	նում՝	5.97,	ա	պա	Ար	մա	վի	րում	գրանցվել	

է	հան	րա	պե	տութ	յան	ա մե նա բարձր ցու ցա նիշը՝ 6.14:

Ամուսնալուծությունների թվի հարաբերությունը 
ամուսնությունների թվին ՀՀ մարզերում, 2010թ. 
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Արմավիրումամուսնություններիթիվը2010թվակա
նին1998թվականիհամեմատկրկնապատկվելէ:



9

Ի	րա	վամբ,		Հա	յաս	տա	նում	ա	մե	նաա	մուր	ա	մուս	նա	կան	զույ	գերն	Ար	մա	վի	րում	

են.	ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	թվի	հա	մե	մատ	ա	մուս	նա	լու	ծութ	յուն	նե	րի	թի	վը	Ար	մա	վի-

րում	ա	մե	նա	ցածրն	է	ողջ	հանրապետությունում:

Ե	թե	հար	ևան	Ադր	բե	ջա	նում	հար	յուր	ա	մուս	նութ	յա	նը	բա	ժին	է	հաս	նում	ա	վե	լի	

քան	11.4,	Վ	րաս	տա	նում՝	13.6,	իսկ		Թուր	քիա	յում՝	ա	վե	լի	քան	20	ա	մուս	նա	լու-

ծութ	յուն,	ա	պա	Ար	մա	վի	րում	հար	յուր	ա	մուս	նութ	յա	նը	բա	ժին	է	ընկ	նում	ըն	դա-

մե	նը	ի	նը	ա	մուս	նա	լու	ծութ	յուն:

2007-2010	թվա	կան	նե	րին	(4	տա	րում)	Ար	մա	վի	րի	մարզ	են	վե	րա	դար	ձել	այն-

քան	բնա	կիչ	ներ,	որ	քան	1998-2006	թվա	կան	նե	րին	(9	տա	րում):	Այդ	տա	րի	նե	րին	

Ար մա վիր են վե րա դար ձել ա վե լի շատ հա յաս տան ցի ներ,	քան	 	Հա	յաս	տան	

են	 վե	րա	դար	ձել	 հետ	պա	տե	րազմ	յան	 եր	կու	տա	րի	նե	րին՝	 1996-1997	թվա	կան-

նե	րին	միա	սին:	

Ընդ	ո	րում	2007-2010	թվա	կան	նե	րին	Ար	մա	վի	րից	մեկ	նած	նե	րի	և	վերա	դար-

ձողների	թվաքանակները	հավասար	են:

Մեկնողների և եկողների թվաքանակը Արմավիրի մարզում (մարդ)
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Արմավիրցիննվիրվածէիրհողինուջրին:Ամուր
էնրակապըհայրենիօջախիհետ:
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Ար	մա	վի	րի	մար	զը	հան	րա	պե	տութ	յան	թվով	երկ	րորդ	ա	մե	նաանվ	տանգ	

մարզն	է:

Բ	նա	պահ	պա	նութ	յան	 օ	րենսդ	րութ	յան	 խախ	տում	նե	րի	 թիվն	 Ար	մա-

վի	րում	2011	թվա	կա	նին	2001	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	նվա	զել	է	ա վե լի քան ե րեք 

ան գամ:	

Հայաստանում 2011թ. գրանցված հանցագործությունների 
քանակը, 10,000 բնակչի հաշվով
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	Հինգ	ան	ձից	բաղ	կա	ցած		Վար	դան	յան	նե	րի	ըն	տա	նի	քում		Սու	րենը	եղ	բայր	նե	րից	ա	վագն	է:	Ար	դեն	
չոր	րորդ	տա	րին	է	զբաղ	ված	է	ջեր	մո	ցա	յին	տա	ղա	վար	նե	րի	կա	ռուց	ման	աշ	խա	տանք	նե	րով:	Ե	րեք	
եղ	բայր	նե	րից	կրտսե	րը	ծա	ռա	յում	է	հայ	կա	կան	զին	ված	ու	ժե	րում,	իսկ	միջ	նե	կը̀	ՌԴ-ում	է:	Եղ	բայր-

նե	րից	և		ոչ	մեկն	ա	մուս	նա	ցած	չեն:		Սու	րենն	ա	սում	է,	որ	հիմ	նա	կան	խնդիրն	ե	ղել	է	աշ	խա	տանք	չու	նե	նա	լը	Էջ	միած-
նի	տա	րա	ծաշր	ջա	նի	Տն	կա	րան	գյու	ղում,	որ	տեղ	բնակ	վում	է	իր	ըն	տա	նի	քը:		Դա		Վար	դան	յան	նե	րի	ե	կամ	տի	հիմ	նա-
կան	աղբ	յուրն	է:	Մ	շա	կում	են	հա	ցա	հա	տի	կա	յին	և		բան	ջա	րա	բոս	տա	նա	յին	կուլ	տու	րա	ներ՝	սե	փա	կան	օգ	տա	գործ	ման	
հա	մար:

	Սու	րենն	ա	մի	սը	հար	յուր	հա	զար	դրամ	աշ	խա	տա	վարձ	է	ստա	նում:	«Ա	մե	նա	կար	ևո	րը,	որ	ծնո	ղիցս	այլևս	գու	մար	
չեմ	ու	զում	ու	ար	դեն	կա	րող	եմ	մտա	ծել	նաև	ըն	տա	նիք	կազ	մե	լու	մա	սին:		Ռու	սաս	տա	նում	աշ	խա	տե	լու	մա	սին	այլևս	
	չեմ	մտա	ծում,	— 	ա	սում	է		Սու	րե	նը,—	մտա	ծում	եմ	հե	տա	գա	յում,	երբ	եղ	բայրս	ա	վար	տի	ծա	ռա	յութ	յու	նը,	վստահ	եմ,	
նրա	հա	մար	էլ	այս	տեղ	աշ	խա	տանք	կճար	վի»:

10հազարբնակչիհաշվովհանցագործություններիթիվը
Արմավիրումերկուանգամավելիպակասէ,քանԵրևանում,ավելի
քանմեկուկեսանգամցածրէմիջինհանրապետականցուցանի
շիցևերկուսուկեսանգամպակասէ,քանհարևանՎրաստանում:
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Տնտեսության սյուները

Ար	մա	վի	րը	 նո	րան	կախ	 	Հա	յաս	տա	նի	 պարենի	 շտե	մա	րանն	 է	 ե	ղել	 եր-

կու	 տաս	նամ	յակ՝	 դառ	նա	լով	 երկ	րի	 պա	րե	նա	յին	 անվ	տան	գութ	յան	

երաշխավորներից	մե	կը:	Քսան	տա	րի	նե	րի	գումարային	գյու	ղատն	տե-

սա	կան	ար	տադ	րան	քով	Ար	մա	վի	րի	մար	զը	հանրապետությունում	ա	ռա	ջինն	 է	

(նաև	 2007-2010	 և	 1998-2001	 թվականնե	րին):	 Չ	նա	յած	 ֆի	նան	սատն	տե	սա-

կան	ճգնա	ժա	մին՝	Ար	մա	վի	րի	մար	զը	2007-2011	թվա	կան	նե	րի	հինգ	տա	րի	նե	րին	

տվել	 է	 գրե թե նույն քան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք (անվանական	

արժեքով),	որքան	1998-2006	թվա	կան	նե	րի	ի	նը	տա	րի	նե	րին:

Ար	մա	վիր	ցին	 ստանում	 է	 նույն	քան	 բերք,	 որ	քան	 Ա	րա	գա	ծոտ	նի,	 Ս	յու	նի	քի,	

	Լո	ռու,		Տա	վու	շի	և		Կո	տայ	քի	մար	զե	րը	միա	սին:

	Բեր	րի	է	Ար	մա	վի	րի	հո	ղը,	իսկ	նրա	մշա	կը՝	հմուտ:	Մեկ	հեկ	տա	րից	ար	մա	վիր-

ցին	ա վե լի շատ բերք է ստա նում, քան	մի	ջի	նում	ստա	նում	են	թուրք,	վրա	ցի	և		

ադր	բե	ջան	ցի	գյուղատնտեսները:

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների 
քանակը Արմավիրի մարզում (միավոր)

170

56

0 50 100 150 200

2001

2011

Արմավիրիմարզումգյուղատնտեսությանհամախառնար
տադրանքը2011թվականին2001թվականիհամեմատավե
լիքանկրկնապատկվելէ(անվանականարժեքով):
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Մար	զի	բնակ	չութ	յան	շուրջ	65%-ն		ընդգրկ	ված	է	շուրջ	52,300	գյու	ղա	ցիա	կան	

տնտե	սութ	յուն	նե	րում:

	Նա	խորդ	եր	կու	տաս	նամ	յա	կում	նվազ	շա	հա	վետ	հա	ցա	հա	տի	կա	յին	նե	րից	աս-

տի	ճա	նա	կան	ան	ցում	է	կա	տար	վել	առավել	շա	հա	վետ	մշա	կա	բույ	սե	րի՝	խա	ղո	ղի,	

պտղի	և		բան	ջա	րե	ղե	նի:

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 
ՀՀ մարզերում 2011թ. (մլրդ. դրամ)

Բոստանային մշակաբույսերի համախառն բերքը ՀՀ մարզերում 2011թ․

136.2

81.9
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ԱՐՄԱՎԻՐ

ՄԱՐԶԵՐԻ ՄԻՋԻՆԸ

ՄՆԱՑԱԾ 
ՄԱՐԶԵՐԸ

37%

ԱՐՄԱՎԻՐ
63%

Արմավիրում2010թվականին2000թվականիհամեմատ
պտղատուայգիներիտարածքըկրկնակիավելացելէ:
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2010	 թվա	կա	նին	 1998-2000	 թվա	կա	նի	 հա	մե	մատ	 մարզում	 մեկ	 եր	րոր	դով	

ավելացել	են	բան	ջա	րե	ղե	նի	ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րը:	2010	թվա	կա	նին	1998	

թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	1.5 ան գամ ա վե լա ցել են	խա	ղո	ղի	տնկարկ	նե	րը:

Բոստանային	մշակաբույսերի	ցանքատարածությունների	շուրջ	70 տոկոսը 

գտնվում	 է	 Արմավիրի	 մարզում:	 2011	 թվականին	 Արմավիրն	 ապահովել	 է	

Հայաստանում	 բոստանային մշակաբույսերի համախառն արտադրանքի 

գրեթե երկու երրորդը:

2000	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րում	մշակ	վող	տա	սը	հեկ	տա	րից	մե	կը	բան	ջա	րա	նո-

ցա	յին	մշա	կա	բույ	սե	րի	ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	ներ	էին,		մե	կը՝	խա	ղո	ղի,	իսկ	կե	սը	

պտղա	տու	այ	գիներ	էին:

2010	թվա	կա	նին	մշակ	վող	տա	սը	հեկ	տա	րից	եր	կու	սը	պտղա	տու	այ	գի	ներ	են,	

եր	կու	սը՝	 խա	ղո	ղի	 տնկարկ	ներ	 և		 եր	կու	սը՝	 բան	ջա	րա	նո	ցա	յին	 ցան	քա	տա	րա-

ծութ	յուն	ներ	(ե	րե	քը	միա	սին՝	ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րի	շուրջ	60 տո կո սը):

1998	 թվա	կա	նի	 հա	մե	մատ՝	 խա	ղո	ղի	 ար	տադ	րան	քը	 2011	 թվա	կա	նին	

Խաղողի համախառն բերքը (հազ. տոննա, արտաքին 
շրջան) և տնկարկների տարածությունները (հա, 
ներքին շրջան) ՀՀ մարզերում 2010թ. 

44%

56%

44%

56%

ԱՐՄԱՎԻՐ

ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՐԶԵՐԸ

2011թվինԱրմավիրումարտադրվելէգրեթենույնքանխա
ղող,որքան1998թվականինողջհանրապետությունում:
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ա	վելացել	 է	եր կու սու կես ան գամ,	 իսկ	 բան	ջա	րե	ղե	նի	ար	տադ	րան	քը	 կրկնա-

պատկ	վել	է:

	Հա	յաս	տա	նի	ա	մե	նա	փոքր	տարածքով	մար	զում	են	գտնվում	խա	ղո	ղի	ա	մե	նա-

մեծ	տնկարկ	նե	րը՝	կրկնա կի ա վե լի,	քան	 	Տա	վու	շում,	 	Լո	ռիում,	 	Վա	յոց	 	Ձո	րում,	

Ս	յու	նի	քում,		Գե	ղար	քու	նի	քում,		Կո	տայ	քում,	Ա	րա	գա	ծոտ	նում	և	Եր	ևա	նում	միա-

սին	վերց	րած	(նշվածների	ընդ	հա	նուր	տա	րած	քը	Ար	մա	վի	րի	մար	զի	տա	րած	քից	

քսան	ան	գամ	մեծ	է):

Խաղողի համախառն բերքը Հայաստանում 
1998 և 2011թթ. (հազ. տոննա)

Բանջարանոցային մշակաբույսերի համախառն 
բերքը ՀՀ մարզերում 2011թ. (հազ. տոննա)
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Խաղողի բերքահավաքը Արմավիրի մարզում

ԱրմավիրըՀայաստանիթիվմեկխաղողմշակողնէ:



Խաղողի բերքահավաքը Արմավիրի մարզում
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2011	թվա	կա	նին		Հա	յաս	տա	նում	խա	ղո	ղի	10	տնկարկ	նե	րից	4-ը	Ար	մա	վի	րում	

էր,	իսկ	հա	վաք	ված	խա	ղո	ղի	10	վա	զե	րից	4-ը՝	ար	մա	վիր	ցու	մշա	կա	ծը	(44 տո‑

կոս՝	ըստ	հա	մա	խառն	բեր	քի	կշռի):

	Հա	յաս	տա	նում	 բան	ջա	րե	ղե	նի	 հա	մա	խառն	 բեր	քի	 շուրջ	 40	 տո	կո	սը	 ա	ճեց-

վում	 է	 Ար	մա	վի	րում:	 Ար	մա	վի	րում	 են	 բան	ջա	րա	նո	ցա	յին	 մշա	կա	բույ	սե	րի	

	Հա	յաս	տա	նում	ա	մե	նա	մեծ	ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րը:

2011	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	բան	ջա	րե	ղե	նի	հա	մա	խառն	բերքն	ա	վե-

լի	 շատ	 էր,	 քան	 1998	թվա	կա	նին	 հան	րա	պե	տութ	յան	 մյուս	 բո	լոր	 մար	զե	րում	

միա	սին	վերց	րած:

Խոզերի գլխաքանակը ՀՀ մարզերում 2011թ. (հազ. գլուխ)
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2011թվականին1998թվականիհամեմատբանջարեղե
նիհամախառնբերքնԱրմավիրումկրկնապատկվելէ:

ԱրմավիրըթիվմեկբանջարեղենարտադրողնէՀայաստանում:

20072011թվականներիհինգտարիներինԱր
մավիրումարտադրվելէնույնքանխաղող,որ
քան19982006թվականներիինըտարիներին:
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1998	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ՝	խո	զե	րի	գլխա	քա	նա	կը	2011	թվա	կա	նին	ա ճել է 

2.5 ան գամ:

2007-2011	 թվա	կան	նե	րին	 Ար	մա	վի	րում	 ար	տադր	վել	 է	 1.5 ան գամ ա վե լի 

շատ	հավկիթ,	քան	1998-2006	թվա	կան	նե	րին:	2010-2011	թվա	կան	նե	րին	Ար	մա-

վի	րում	ար	տադր	վել	է	ա	վե	լի	շատ	հավ	կիթ,	քան	1998	թվա	կա	նին	ողջ	հան	րա-

պե	տութ	յու	նում:	 	Հա	յաս	տա	նում	 յու	րա	քանչ	յուր	հին	գե	րորդ	հավկիթը	ար	տադր-

վում	է	Ար	մա	վի	րում:

2011	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	ար	տադր	վել	է	գրե	թե	նույն քան կաթ,	

որ քան կազ մել է  Տա ջիկս տա նի, Ադր բե ջա նի, Վ րաս տա նի, Ղրղզս տա նի և 

 Մոլ դո վա յի կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նը 1997 թվա կա նին միա սին 

վերց րած:	Եվ	սա	այն	դեպ	քում,	երբ	ա	նաս	նա	պա	հութ	յու	նը	Ար	մա	վի	րի	մար	զի	

հիմ	նա	կան	ուղ	ղութ	յունը	չէ:

Հավկիթի արտադրությունը ՀՀ մարզերում 2011թ. (մլն. հատ)
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2011թվականինԱրմավիրըՀայաստանում
հավկիթիթիվմեկարտադրողնէ:

Արմավիրումխոզերիամենամեծգլխաքանակնէ:
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Ար	մա	վի	րի	 տնտե	սութ	յան	 նվաճումները	 ար	մա	վիր	ցու	 քրտնա	ջան	 աշ-

խա	տան	քի	 արդ	յունքն	 են:	 Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 և	 	հան	րա	պե	տութ	յան	

տնտե	սութ	յան	 խնդիր	նե	րի	 արդյունավետ	 փոխ	կա	պակց	ումը,	 ինչ	պես	

նաև	մար	զի	հա	մար	կեն	սա	կան	խնդիր	նե	րի	լուծ	ման	գոր	ծում	պե	տութ	յան,	գոր-

ծա	րար	նե	րի	 ու	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ջան	քե	րի	 հա	մա	տեղ	ումը	 այդ	 նվաճումների	

կարևոր	նախապայմաններն	էին:

Ար	մա	վիր	ցի	նե	րի	բա	րե	կե	ցիկ	ա	պա	գան	խարսխ	ված	է	մար	զում	գյու	ղատն	տե-

սութ	յան	հե	ռան	կար	նե	րի,	են	թա	կա	ռուց	վածք	նե	րի	ու	կա	պի	տալ	ծրագ	րե	րի,	բու-

սա	բու	ծութ	յան	 նոր	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	 ու	 գի	տե	լի	քա	հեն	 մաս	նա	վոր	 ներդ	րում-

նե	րի	վրա:		

Հս տակ գի տակց մամբ, որ գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը 
Ար մա վի րի մար զում ճգնա ժա մի հետ ևանք նե րի հաղ թա հար ման և 
 հե տա գա սո ցիալ‑տնտե սա կան զար  գաց  ման հիմքն է՝ ՀՀ կա ռա վա‑
րութ յու նը 2007‑2011 թվա կան նե րին ներդ րու մա յին մե ծա ծա վալ 
աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց րել: 
 
 Կա պի տալ ծրագ րե րի կի զա կե տում կա ռա վա րութ յու նը դրել է մար զի 
ո ռոգ ման հա մա կար գե րի զար գա ցու մը. Ար մա վի րի մար զում ի րա կա‑
նաց ված ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ավելի քան 40 տո կոսն ուղղ վել է 
շուրջ 24 հա զար հեկ տար հող սպա սար կող ո ռոգ ման հա մա կար գի 
վե րա կանգն մանն ու զար գաց մա նը: Ա վե լի՛ն, հա նա րա պե տութ յան 
բո լոր մար զե րում ո ռոգ ման հա մա կար գե րի զար գաց մանն ուղղ ված 
ներդ րու մա յին կա պի տալ ծրագ րե րի գրե թե 35 տո կո սը ՀՀ կա ռա վա‑
րութ յու նն ուղ ղել է հենց Ար մա վի րի մար զ: 

Արմավիրի մարզում 2007‑2011 թթ. իրականացված 
կապիտալ ծրագրերն՝ ըստ ոլորտների

Այլ 
ոլորտներ

11%

Առողջապահական
օբյեկտներ

4%

Ճանապարհա-
շինություն

5%

Գազաֆիկացում
6%

Մշակութային

9%

Կրթական 
օբյեկտներ

23%

Ոռոգման 
համակարգերի
  կառուցում

42%



Արմավիրի մայր ջրանցքը 2300 հա հողերի 
ոռոգման հնարավորություն տվեց
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2007-2011	 թվա	կան	նե	րի	 հինգ	 տա	րի	նե	րին	 Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	 ո	ռոգ	ման	

հա	մա	կար	գի	 կա	ռուց	ման,	 կա	տա	րե	լա	գործ	ման	 և	 	վե	րա	կանգն	ման	 աշ	խա-

տանք	նե	րի	ծա	վա	լը	գե րա զան ցել է		Լո	ռու,		Շի	րակի,	Ս	յու	նիքի,		Գե	ղար	քու	նիքի,	

Ա	րա	րատի,		Վա	յոց		Ձորի	և		Տա	վուշի	մար	զե	րում	նույն	ո	լոր	տում	ի	րա	կա	նաց	ված	

աշ	խա	տանք	նե	րի	ծա	վալ	նե	րը	միա	սին	վերց	րած։

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	ո	ռոգ	ման	հա	մա	կար	գե	րի	վե-

րա	կանգ	ման	շուրջ	11.4 մի լիարդ դրամ ընդ	հա	նուր	ար	ժե	քով	ծրագ	րե	րից	շա-

հել	են	մար	զի	97 հա մայնք նե րից 83-ը:	

Մեծապես	վե	րա	կանգն	վել	 են	 	Թա	լի	նի	և	 ս	տո	րին	Հ	րազ	դա	նի	 մայր	 ջրանցք-

նե	րը,	վեր	ջի	նը	սպա	սար	կում	է	36.000 շա հա ռո ւի՝ 10,000 հեկ տար	հո	ղա	տա-

րած	քում:		

Գոր	ծարկ	վել	է		Շե	նի	կի	ոռոգման	ինք	նա	հոս	հա	մա	կար	գը,	ո	րի	շնոր	հիվ	ո	ռո	գե-

լի	հո	ղա	տա	րածք	նե	րն	ա	վե	լա	ցել	են	500	հեկ	տա	րով՝	գրե	թե	կրկնա	կի	ա	վե	լաց-

նե	լով	ո	ռո	գե	լի	հո	ղե	րի	մակերեսը:		Մար	զի	շատ	հա մայնք նե րում հո րատ վել են 

խոր քա յին, ար տեզ յան և  ռե զեր վա յին հո րեր, կա ռուց վել են կո լեկ տո րա‑

Արմավիրիմայրջրանցքիվերականգնումընախկինումանջրդի
շուրջ2,300հեկտարսեփականաշնորհվածգյուղատնտե
սականհողերիոռոգմանհնարավորությունէընձեռում:

2007‑2011թթ. ոռոգման համակարգի ոլորտում իրականացված 
կապիտալ ծրագրերը ՀՀ մարզերում (մլն. դրամ)

3,330

11,438

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆ

ԱՐՄԱՎԻՐ

0 5,000 10,000 15,000
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դրե նա ժա յին ցան ցեր, վե րա կանգն վել են ներտն տե սա յին ջրանցք ներ ու 

պոմ պա կա յան ներ, վե րա նո րոգ վել է Ա րաքս գե տի ա փա պաշտ պան հա մա‑

կար գը	մար	զի	մի	շարք	հա	մայնք	նե	րի	տա	րած	քում:

Ան	կա	խութ	յան	 ա	ռա	ջին	 տաս	նամ	յա	կում,	 պատ	մութ	յան	 է	ջե	րին	 թող	նե	լով	

գյու	ղատն	տե	սութ	յան	 խորհր	դա	յին	 հա	մայ	նա	կան-կոլեկտիվ	 տնտես	վա	րու	մը,	

ար	մա	վիր	ցին	 հայտն	վեց	 նոր	 մար	տահ	րա	վեր	նե	րի	առջև:	 Իր	 իս	կա	կան	տի	րո-

ջը՝	մշա	կին	տրվեց	հո	ղը,	ո	րից	բա	ժան	վել	էր	ա	վե	լի	քան	70	տա	րի	ա	ռաջ.	1997	

թվա	կա	նին	 	Հա	յաս	տա	նի	գյու	ղե	րի	 բնակ	չութ	յան	ա	վե	լի	 քան	80	տո	կո	սը	 հո	ղի	

սե	փա	կա	նա	տեր	 դար	ձավ:	 	Սա	կայն,	 նոր-նոր	 ոտ	քի	 կանգ	նող	 գյու	ղա	ցիա	կան	

տնտե	սութ	յուն	նե	րը	տքնում	էին	գա	ճաճ	հո	ղակ	տոր	նե	րի	վրա:	Սե	փա	կա	նա	տե-

րե	րի	շուրջ	կե	սն	ու	ներ	1	հեկ	տա	րից	պա	կաս	հող,	իսկ	4	գյու	ղա	ցիա	կան	տնտե-

սութ	յուն	նե	րից	 ե	րե	քն	 ու	նեին	 եր	կու	 հեկ	տա	րից	 պա	կաս	 հո	ղա	տա	րա	ծութ	յուն,	

ո	րոնք	հա	ճախ	տրոհ	ված	էին	մի	քա	նի	հո	ղակ	տոր	նե	րի,	ո	րոնց	մի	ջին	չա	փը	կես	

հեկ	տար	 էր:	 Գ	յու	ղատն	տե	սա	կան	 հնացած	 տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	 պայ	ման	նե	րում	

ին	տեն	սիվ	 երկ	րա	գոր	ծութ	յամբ,	 հար	թա	վայ	րա	յին	 գո	տու	 թան	կար	ժեք	 մշա	կա-

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Արմավիրի 
մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը՝ մայր ջրանցքի բացման արարողությանը

«Մայր	ջրանցքը	վերանորոգելուց	հետո	ջուր	մշտապես	կա,	ջրի	կորուստ	չունենք,	գոհ	ենք:	Ջուրն	
որ	կա,	մարդիկ	էլ	ձգտում	են	ստեղծել,	շատացնել	այգիները:	Մենք,	օրինակ,	այգեգործությամբ	ենք	
զբաղվում	և	հիմա	մտածում	ենք	ավելացնել	տնկիների	թիվը»:

Նորայր Թովմասյան, Արմավիրի մարզ
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բույ	սե	րի	մշակմամբ	ապ	րող	մար	զի	հա	մար	նման	ի	րո	ղութ	յու	նը	սահ	մա	նա	փա-

կում	էր	զար	գաց	ման	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րը:

Ան կա խութ յան երկ րորդ տաս նամ յա կում Ար մա վի րի մարզն աս տի ճա‑
նա բար գրա վիչ դար ձավ գյուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յան ո լոր տում 
ներդ րում նե րի հա մար: 2007‑2011 թվա կան նե րին մար զում մաս նա‑
վոր ներդ րում նե րի արդ յուն քում ստեղծ վե ցին գյուղմ թեր ք ար տադ‑
րող մի շարք կար ևոր մաս նա վոր ձեռ նար կութ յուն ներ: 
 Նա խա ձեռ նութ յու նը վերջ նա կա նա պես ան ցավ մաս նա վո րին, 
մինչ դեռ պե տութ յունն իր վրա վերց րեց են թա կա ռուց վածք նե րի և 
 գոր ծա րար մի ջա վայ րի զար գաց ման բե ռը: Ար մա վի րի մար զում 
նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման հի ման վրա ստեղծ վե‑
ցին  Հա յաս տա նում և  ողջ տա րա ծաշր ջա նում նմանակը չու նե ցող մի 
շարք ձեռ նար կութ յուն ներ:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	գտնվող	« Տիե ռաս դե Ար մե նիա» (« Հա յաս տա նի հո‑

ղեր»)	ՓԲԸ-ն	 	Հա	յաս	տա	նի	 գ	յու	ղատն	տե	սութ	յան	 ո	լոր	տում	 մեծածավալ	 ներդ-

րում	ներ	կա	տա	րող	խոշորագույն	արտասահմանյան	ըն	կե	րութ	յուններից	է,	ո	րը	

խա	ղո	ղի	այ	գի	նե	րի	մշա	կութ	յան	գեր	ժա	մա	նա	կա	կից	տեխ	նո	լո	գիա	ներ	է	ներ	մու-

ծել		Հա	յաս	տան,	ին	չը	կար	ևոր	վում	է	մար	զում,		Հա	յաս	տա	նում	և		ողջ	տա	րա	ծաշր-

ջա	նում	խա	ղո	ղա	գոր	ծութ	յան	նոր	մշա	կույ	թի	և		արդ	յու	նա	վետ	տեխ	նո	լո	գիա	նե-

րի	տա	րած	ման	ու	ե	կամ	տա	բե	րութ	յան	բարձ	րաց	ման	ա	ռու	մով:	Ըն	կե	րութ	յու	նը	

	Բաղ	րամ	յան	և	Ար	ևա	դաշտ	գյու	ղե	րի	հար	ևա	նութ	յամբ	գտնվող	շուրջ	2,300 հա 

անմ	շակ	 հո	ղա	տա	րած	քի	 80 տոկոսն 	 աս	տի	ճա	նա	բար	 վե	րա	ծում	 է	 մշա	կո	վի	

տնկարկ	նե	րի:		Շուրջ	37 մի լիոն ԱՄՆ դո լար	ներդ	րում	նե	րի	արդ	յուն	քում	ըն	կե-

րութ	յու	նը	խա	ղո	ղի	25	տե	սակ	է	մշա	կում	400 հեկ տար	տա	րա	ծութ	յան	վրա	և	

մ	շա	կե	լի	հո	ղա	տա	րածք	նե	րը	տա	րեցտա	րի	ա	վե	լաց	նե	լու	է	ա	վե	լի	քան	100 հեկ‑

տա րով:	Ըն	կե	րութ	յունն	ու	նի	գի	նու	ար	տադ	րութ	յան	հոս	քա	գիծ,	գի	նու	սե	փա-

կան	ար	տադ	րա	տե	սակ	և		ա	վե	լաց	նում	է	նոր	տնկի	ներ՝	կոն	յա	կի	վե	րամ	շակ	ման	

նպա	տա	կով:	«	Տիե	ռաս	դե	Ար	մե	նիան»	շունչ	ու	կյանք	է	տվել	հա	զա	րամ	յակ	ներ	

շա	րու	նակ	 անմ	շակ	 ու	 քար	քա	րոտ	խո	պա	նին՝	 հար	յու	րա	վոր	 ար	մա	վիր	ցի	նե	րի	

ա	պա	հո	վելով	ե	կամ	տա	բեր	աշ	խա	տանքով:

	Վա	ղար	շա	պա	տի	Ար	ևա	շատ	հա	մայն	քում	շա	հա	գործ	ման	է	հանձն	վել	«Ա րաքս 

թռչնա ֆաբ րի կա»	 ընկերությունը՝	 մսա	տու	թռչնի	 մայ	րա	կան	 հո	տի	ա	ճեց	ման	

և		պահ	պան	ման	հա	մա	լիրն	ու	կի	սա	ֆաբ	րի	կատ	նե	րի	նոր	ար	տադ	րա	մա	սը,	նո-



Ֆրանսիական խաղողի տնկարկները 
նոր հայրենիքում. «Տիեռաս դե 

Արմենիայի» այգիները Արմավիրում

Նախկին քարքարուտներն արմավիրցու 
քրտինքով դառնում են տնկարկներ
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րա	կա	ռույց	թռչնա	նոցն	ու	ին	կու	բա	տոր	նե	րը	զի	նե	լով	եվ	րո	պա	կան	ժա	մա	նա	կա-

կից	ավ	տո	մա	տաց	ված	կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կար	գե	րով:		Շուրջ	10 մի լիոն ԱՄՆ 

դո լար	 ծա	վա	լով	 ներդ	րում	նե	րը	 մինչև	 2012	 թվա	կա	նի	 ա	վար	տը	 հնա	րա	վո-

րութ	յուն	կըն	ձե	ռեն	տա	րե	կան	ար	տադ	րել	շուրջ	11 հա զար տոն նա	թռչնա	միս՝	

	Հա	յաս	տա	նում	թռչնամ	սի	պա	հան	ջար	կի	շուրջ	65	տո	կո	սը,	և		շուրջ	25 մի լիոն 

հավ կիթ՝	երկ	րում	հավ	կի	թի	պա	հան	ջար	կի	60‑65 տո կո սը:

Ար	մա	վի	րը	 	Հա	յա	ստա	նի	 թիվ	 մեկ	 սունկ	 ար	տադ	րողն	 է:	 Էջ	միած	նում	 2009	

թվա	կա	նից	գոր	ծող	« Բի գա»	հայ-հո	լա	դնա	կան	ըն	կե	րութ	յան	ջեր	մոց	նե	րում	հո-

լան	դա	կան	 գեր	ժա	մա	նա	կա	կից	 տեխ	նո	լո	գիա	նե	րով,	 	Հո	լան	դիա	յից	 ներկր	վող	

բարձ	րո	րակ	 հում	քից,	 ամ	բող	ջո	վին	 ավ	տո	մա	տաց	ված	 կա	ռա	վար	ման	 հա	մա-

կար	գե	րի	խնամ	քով	ու	հսկո	ղութ	յամբ	ա	ճեց	վում	և		փա	թե	թա	վոր	վում	է	եվ	րո	պա-

կան	 չա	փա	նիշ	նե	րին	 բա	վա	րա	րող,	 	Հա	յաս	տա	նի	 է	կո	լո	գիա	պես	ա	մե	նամ	աքուր	

սուն	կը:	 	Ներ	կա	յում	ըն	կե	րութ	յու	նը	օ	րա	կան	ար	տադ	րում	 է	մի	ջի	նում	մեկ	տոն-

նա	շամ	պի	նիոն,	ո	րի	շուրջ	40 տո կոսն ար տա հան վում է	ար	տերկ	րի	շու	կա	ներ:	

	Մինչև	2012	թվա	կա	նի	ա	վար	տը	ըն	կե	րութ	յու	նը	նա	խա	տե	սում	է	կա	ռու	ցել	սնկի	

ա	ճեց	ման	երկ	րորդ	գոր	ծա	րա	նը,	ո	րը	սնկի	ար	տադ	րա	կան	հզո	րութ	յու	նը	կհասց-

«Արևադաշտ	համայնքի	հողերն	անջրդի	էին:	Դրանք	չէին	մշակվում	անգամ	խորհրդային	տարիներին:	Շուրջ	45	
տարի	գյուղացու	ձեռքն	այդ	տարածքներին	չէր	կպել,	նույնիսկ,	որպես	արոտավայր	չէր	ծառայել:	Ամենամեծ	խնդիրն	
էստեղ	ջրամբարի	կառուցումն	էր:	Դա	էր,	որ	պիտի	փրկեր	հողերը	անապատացումից:	Դա	էր,	որ	գյուղացուն	պիտի	
վերադարձներ	իր	հարստությունը:	2006թ-ին	կառուցվեց	90	հազար	խմ	ջրատարողությամբ	ջրամբար»,—	պատմում	
է	Գևորգ	Աբրահամյանը:

«Դրվեց	 կաթիլային	 եղանակով	 ջրելու՝	 ուրեմն	 նոր	 մի	 եղանակ,	 որ	 ջուրը	 խնայողաբար	 օգտագործելու	
հնարավորություն	 էր	 ընձեռում:	 Այդ	 տարածքներում	 ջրի	 հետ	 կապված	 խնդիրը	 մեծ	 էր	 և	 բնականաբար	 նոր	
մեթոդի	կիրառումը	ոչ	միայն	խնայողություն,	այլև	արդյունավետություն	պիտի	ապահովեր,	ու	ասեմ,	որ	ներկայում	
ապահովում	 է	 100	 տոկոսով:	 Աշխատողների	 համար	 ստեղծված	 են	 հարմարավետ	 պայմաններ,	 կառուցվել	 են	
բնակելի	շինություններ:	Ստեղծվել	է	հսկայական	ինֆրաստրուկտուրա:	Առաջին	փուլում	տնկվեցին	խաղողի	մեր	
տեխնիկական	սորտերը	և	փորձնական	հատուկ	սորտեր:

Այսօրվա	դրությամբ	ջրամբարներն	արդեն	երկուսն	են,	մեծացել,	ընդարձակվել	են	այգիների	տարածքները,	իսկ	
դա	նշանակում	է՝	նոր	աշխատատեղեր:	Ավելանում	է	կայուն	եկամուտ	ունեցոող	ընտանիքների	թիվը,	որովհետև	
միայն	արևադաշտցին	չի	այդտեղ	աշխատում,	հարևան	համայնքներից	էլ	կան	աշխատողներ:	Եվ	սեզոնին	300-400	
մարդ	ապահովվում	է	աշխատանքով:	Հնարավոր	է	ապագայում,	բացի	խաղողից	այլ	մշակաբույսեր	էլ	մշակվեն:

Սա	բոլորովին	այլ	մոտեցում	է	գյուղատնտեսությանը,	գյուղացուն:	Սա	հողերը	անապատացումից	փրկելու	մեծ	
քայլ	էր»:



«Բիգա» ընկերության ավտոմատ 
կառավարվող ջերմոցները 

Արմավիրի մարզում

Ոռոգման նորագույն տեխնոլոգիաները 
Արմավիրի ջերմոցներում
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նի	տա	րե	կան	ա	վե	լի	քան	700 տոն նա յի:	Ըն	կե	րութ	յունն	Ար	մա	վի	րում	կա	ռու-

ցում	է	ողջ	տա	րա	ծաշր	ջա	նում	միակ	կոմ	պոս	տի	ար	տադ	րութ	յան	գոր	ծա	րա	նը,	

ո	րը	հար	ևան	երկր	նե	րի	սունկ	ար	տադ	րող	նե	րին	կա	պա	հո	վի	ո	րակ	յալ	կոմ	պոս-

տով:	2012	թվա	կա	նի	տա	րեսկզ	բին	«	Բի	գան»	գոր	ծար	կեց	 լո	լի	կի,	վա	րուն	գի	և	

պղ	պե	ղի	ավ	տո	մա	տաց	ված	կա	ռա	վար	մամբ	գեր	ժա	մա	նա	կա	կից	մեծ	հզո	րութ-

յան	 ջեր	մոց	ներ,	 որտեղ	 լո	լի	կի	 բեր	քատ	վութ	յու	նը	 	Հա	յաս	տա	նի	 հա	մար	ան	նա-

խա	դեպ	է՝	40‑50 կգ՝  մեկ քա ռա կու սի մետ րից:

	Հայ-հո	լան	դա	կան	 «Ամս տեր Ֆ լաո ւերս»	 ըն	կե	րութ	յու	նը	 ավ	տո	մատ	 կա	ռա-

վար	ման	ա	մե	նա	ժա	մա	նա	կա	կից	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	և		եվ	րո	պա	կան	սար	քա	վոր-

ման	կի	րառ	մամբ	ա	ճեց	նում	է	առողջ	վար	դե	րի	100-ից	ա	վե	լի	տե	սա	կա	նի,	մշտա-

դա	լար	 բույ	սե	րի,	պտղա	տու	 ծա	ռե	րի,	 միամ	յա	և	 	բազ	մամ	յա	 բույ	սե	րի,	 ինչ	պես	

նաև	սեն	յա	կա	յին	 էկ	զո	տիկ	 բույ	սե	րի	 200-ից	ա	վե	լի	տե	սա	կներ	 ու	 ծա	ղիկ	նե	րի	

սեր	մեր:

	Բաղ	րամ	յան	 շրջա	նի	 	Վա	նանդ	 հա	մայն	քում	 « Նո յան»	 պտուղ-բան	ջա	րե	ղե-

նի	 վե	րամ	շակ	ման	 եվ	րո	պա	կան	 չա	փա	նիշ	նե	րին	 հա	մա	պա	տաս	խա	նող	 բարձր	

տեխ	նո	լո	գիա	նե	րով	ու	ավ	տո	մատ	կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կար	գե	րով	զին	ված	գոր-

ծա	րա	նը	 2012	 թվա	կա	նի	ամ	ռա	նը	 կհա	մալ	րի	 հան	րա	պե	տութ	յու	նում	 բնա	կան	

հյու	թե	րի	ար	տադ	րութ	յան	հզո	րութ	յուն	նե	րը,	կարտադրի	ման	կա	կան	սննդի	ար-

տադ	րութ	յան	հա	մար	անհ	րա	ժեշտ	խյու	սեր	և	խ	տան	յու	թեր,	տո	մա	տի	և		կար	միր	

պղպե	ղի	մա	ծուկ:		Գոր	ծա	րա	նը	կա	ռու	ցում	է	մրգե	րի,	բան	ջա	րե	ղե	նի	վե	րամ	շակ-

ման	 ու	 բնա	կան	 հյու	թե	րի	պատ	րաստ	ման	 ՀՀ	ա	ռա	ջա	տար	 «Եվ րո թերմ»	 ըն-

կե	րութ	յու	նը,	 ո	րի	 շրջա	նա	ռութ	յու	նը	 2010	թվա	կա	նին	 կազ	մել	 է	 շուրջ	2.7 մի‑

լիարդ դրամ:	 Պահանջարկի	 աճի	 դեպքում	 ձեռնարկության	 արտադրական	

հզորությունները,	պահեստային	տարածքները	հնարավորություն	են	ընձեռում	

կրկնապատկել	արտադրության	ծավալները:	

Ար	մա	վի	րում	գոր	ծող	«Լ ևոն» ՍՊԸ-ն	«	Դա	լա	րիկ»	ապ	րան	քա	նի	շով	ար	տադ-

րում	է	շուրջ	20	ա	նուն	պա	հա	ծո	ներ՝	ար	տա	հա	նե	լով	ար	տադ	րան	քի	շուրջ	90%-ը:	

2011	թվա	կա	նին	գոր	ծա	րա	նում	մթեր	վել	է	1500 տոն նա միրգ և		բան	ջա	րե	ղեն,	

ար	տադր	վել	է	350 հա զար պահածո՝	2009	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	կրկնա	պատ-

կե	լով	ար	տադ	րութ	յան	 ծա	վալ	նե	րը:	 	Ձեռ	նար	կութ	յու	նում	 մի	ջին	աշ	խա	տա	վար-



«ՄԱՊ» ընկերության արտադրական 
հզորություններն աճում են

«Մուսալեռ տպագրատան» 
գերժամանակակից սարքավորմամբ 

հագեցված արտադրամասում
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ձը	շուրջ	110 հա զար դրամ	է:	2012	թվա	կա	նին	գո	րա	ծա	րա	նը	նա	խա	տե	սում	է	

կրկնա	կի	ա	վե	լաց	նել	աշ	խա	տա	տե	ղե	րը:

	Ժա	մա	նա	կա	կից	 տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	 վրա	 հիմն	ված	 ար	տադ	րա	կան	 ձեռ	նար-

կութ	յուն	նե	րը	 ո	րակ	յալ	 աշ	խա	տա	տե	ղե	րով	 են	 ա	պա	հո	վում	 ար	մա	վիր	ցի	նե	րին՝	

հո	գա	լով	նրանց	վե	րա	պատ	րաստ	ման	ծախ	սե	րը	եվ	րո	պա	կան	լա	վա	գույն	կենտ-

րոն	նե	րում:

Ան	կա	խութ	յան	եր	րորդ	տաս	նամ	յակ	Ար	մա	վի	րի	մար	զը	մուտք	է	գոր	ծում	նոր	

տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րով	և	գ	յու	ղատն	տե	սա	կան	նոր	մշա	կույ-

թի	հե	ռան	կար	նե	րով:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 ա	ռա	վել	 կարկ	տավ	տանգ	 և		 գյու	ղատն	տե	սա	կան	 ին	տեն-

սիվ	մշա	կվող	հո	ղա	տա	րածք	նե	րը	կարկ	տա	հա	րու	մից	պաշտ	պա	նե	լու	նպա	տա-

կով	 մար	զի	 մի	 շարք	 հա	մայնք	նե	րում,	 մաս	նա	վո	րա	պես՝	 Այ	գե	շատ,	 Արշալույս,	

	Բեր	քա	շատ,		Շե	նա	վան,		Քա	րա	կերտ,		Վա	նանդ,		Շե	նիկ	և		Ծաղ	կա	լանջ	հա	մայնք-

նե	րում,	տե	ղադր	վել	է	հե ռա հար կա ռա վար մամբ 15 միա վոր « Զե նիթ» հա‑

կա կարկ տա յին կա յան:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 մեծ	 թվով	 հա	մայնք	ներ	 պար	բե	րա	բար	 նախկինում	 տու-

ժում	 էին	 կարկ	տա	հա	րու	մից:	 	Մար	զի	 գյու	ղա	ցիա	կան	 տնտե	սութ	յուն	նե	րի,	

ցան	քա	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րի,	 տնկի	նե	րի	 ու	 այ	գի	նե	րի	 կարկ	տա	հա	րու	մը	 զգալի	

վնասներ	էր	պատճառում	բեր	քին:	Ներկայում	տեղակայված	հակակարկտային	

կայանների	արդ	յու	նա	վե	տութ	յու	նը	կար	կու	տի	դեմ	պայ	քա	րում	գրե	թե	բա	ցար-

«Տեսաբանից	վերածվեցի	կրկին	պրակտիկի,	երբ	եկա	«Բիգա»՝	հայ-հոլանդական	ընկերության	
ջերմոցներում	 աշխատելու»,—	 ասում	 է	 Երևանի	 ագրարային	 համալսարանի	 դասախոս	 Արամ	
Ասատրյանը:	 Մասնագիտությամբ	 գյուղատնտես	 է,	 տնտեսական	 գիտությունների	 թեկնածու,	
տասներկու	 տարի	 դասավանդել	 է	 Երևանի	 ագրարային	 համալսարանում՝	 բուսաբուծության	
ամբիոնում:	 Երեք	ամիս	 է,	 ինչ	 դասախոսի	պորտֆելը	 դրել	 է	 մի	 կողմ	և	 ուշի	 ուշով	 հետևում	 է	

ջերմոցային	պայմաններում	աճող	բույսերի	խնամքին	ու	վերարտադրությանը:

Ըստ	Արամ	Ասատրյանի՝	արտադրությունն	այն	ոլորտն	 է,	 որտեղ	կա	մշտական	զարգացում:	Ընկերությունում	
աշխատելու	հրավերն	ընդունել	է՝	հենց	այս	հանգամանքը	հաշվի	առնելով:	«Բացի	այդ	էլ	պրակտիկան	ինձ	ավելի	
հոգեհարազատ	է,	քան	թեորիան,	քան	իմ	նախկին	աշխատանքը,	որ	անում	էի,-խոստովանում	է	նախկին	դասախոսը,-
դասավանդելու	պարագայում,	ոնց	որ	մարդու	մոտ	անընդհատ	լճացման	պրոցես	գնա:	Բացի	դրանից,	կար	նաև	
գումարային	խնդիր:	«Բիգա»	ընկերությունում	ավելի	շատ	են	վճարում:	Ստացվում	է,	որ	դու	հաճելին	համատեղում	
ես	օգտակարի	հետ:	Կատարում	ես	աշխատանք,	որ	քո	սրտովն	է	և	նորմալ	վարձատրվում	ես»:

Արամը	խոստովանում	է,	որ	տասը	տարի	առաջ	ԱՄՆ	տեղափոխվելու	հնարավորություն	է	ունեցել,	սակայն	որոշել	
է	մնալ	Հայաստանում:	Հիմա,	երբ	ունի	նման	հետաքրքիր	աշխատանք,	համոզվել	է,	որ	որոշմումը	ճիշտ	էր:
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ձակ	 է՝	 հա	կա	կակրտա	յին	 կա	յան	նե	րի	 մի	ջո	ցով	 մթնո	լոր	տի	 վրա	 ուղ	ղա	հա	յաց	

տա	րած	վող	մեծ	ուժգ	նութ	յան	հար	վա	ծա	յին	ա	լիք	նե	րի	ազ	դե	ցութ	յան	 շնոր	հիվ,	

ինչը	 հնարավորություն	 կընձեռի	 այլևս	 խուսափել	 բնության	 քմահաճույքի	

պատճառած	վնասներից:	

	Հա	յաս	տան	յան	ա	ռա	ջա	տար	 Բար վա	ի	նո	վա	ցիոն	կենտ	րո	նի	ար	տադ	րած	կա-

յան	նե	րի	հե	ռա	հար	կա	ռա	վա	րումն	ի	րա	կա	նաց	վում	է		Վի վա Սել‑ՄՏՍ‑ի	ցան	ցի	

մի	ջո	ցով,	 	Հա	յաս	տա	նի	 գյու	ղատն	տե	սութ	յան	 մեջ	 կի	րա	ռե	լով	 բարձր	տեխ	նո	լո-

գիա	ներ՝	3G և GPRS/EDGE հա մա կար գե րով կա պի ըն դար ձակ ծած կույթ:	

	Կարկ	տա	հա	րութ	յու	նից	տու	ժած	գյու	ղա	ցի	նե	րի	հոգ	սը	թեթ	ևաց	նե	լու	նպա	տա-

կով,	 կա	ռա	վա	րութ	յունն	առանձին	 դեպ	քում	 նաև	 սա	ռեց	րել	 է	 գյու	ղա	ցիա	կան	

տնտե	սութ	յուն	նե	րի	կող	մից	ստաց	ված	վար	կե	րի	մա	րու	մը:

Ար	մա	վի	րում	զար	գա	ցել	է	մշա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յու	նը.	2011	թվա	կա-

նին	Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	 մշակ	վել	 է	ա վե լի շատ ար տադ րանք,	 քան	

2001	 թվա	կա	նին	 	Տա	վու	շի,	 	Վա	յոց	 	Ձո	րի,	 	Գե	ղար	քու	նի	քի,	 Ս	յու	նի	քի,	

Ա	րա	գա	ծոտ	նի	մար	զե	րում	միա	սին	վերցրած:	

2008-2011	թվա	կան	նե	րի	 չորս	տա	րի	նե	րին	Ար	մա	վի	րում	 մշա	կող	արդ	յու	նա-

Մշակող արդյունաբերության արտադրանքը 
Արմավիրում (ընթացիկ գներով, մլն. դրամ)
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բե	րութ	յան	ծա	վա	լը	կազ	մել	է	գրեթե	նույնքան,	որ	քան	2001-2007	թվա	կան	նե	րի	

յոթ	տա	րի	նե	րին:

2007-2009	 թվա	կան	նե	րին	 մաս	նա	վոր	 ներդ	րում	նե	րի	 շնոր	հիվ	 Ար	մա	վի	րի	

մար	զի	 	Մու	սա	լեռ	հա	մայն	քում	գոր	ծում	է	 	Հա	յաս	տա	նում	և	 	տա	րա	ծաշր	ջա	նում	

բարձ	րո	րակ	 ռու	լո	նա	յին	 տպագ	րութ	յան	 շու	կա	յում	 փա	թե	թա	վոր	ման	 ար	տադ-

րութ	յան	 թիվ	 մեկ	 ձեռ	նար	կութ	յու	նը՝	 « Մու սա լեռ Տ պագ րա տու նը»,	 ո	րը	 հա-

գե	ցած	 է	 ռու	լո	նա	յին	 թվա	յին	 տպագ	րութ	յան	 և	 	լա	զե	րա	յին	 հատ	ման	 բարձր	

ար	տադ	րո	ղա	կա	նութ	յան	 ե	զա	կի	 սար	քա	վո	րում	նե	րով:	 	Գեր	ժա	մա	նա	կա	կից	

տեխ	նո	լո	գիա	նե	րով	հա	գե	ցած	այս	 ձեռ	նար	կութ	յու	նը	 ոչ	 միայն	 բա	վա	րա	րում	 է	

	Հա	յաս	տա	նում	պի	տակ	նե	րի	շու	կա	յի	պա	հան	ջար	կի	90 տո կո սը,	այլև	ար	տադ-

րանք	և		ծա	ռա	յութ	յուն	ներ	է	ար	տա	հա	նում	ար	տերկ	րի	շու	կա	ներ:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 	Մեր	ձա	վան	 հա	մայն	քում	 2009	 թվա	կա	նից	 գոր	ծում	 է	

	Հա	րա	վա	յին	 	Կով	կա	սում	խո	շոր	տրա	մա	չա	փի	խո	ղո	վակ	ներ	ար	տադ	րող	 ե	զա-

կի	հայ-սի	րիա	կան	հա	մա	տեղ	« Պո լի մեր տրուբ»	 ձեռ	նար	կութ	յու	նը:	 	Շուրջ	58 

մի լիոն ԱՄՆ դո լար ծա	վա	լով	 ներդ	րում	նե	րի	 արդ	յուն	քում,	 գոր	ծա	րանն	 ար-

տադ	րում	 է	800-ից	1400	մմ	տ	րա	մա	չա	փե	րի	խո	ղո	վակ	ներ՝	 լիարժեքորեն	բա-

վա	րա	րե	լով	հիդ	րոէ	ներ	գե	տի	կա	յում	և		ո	ռոգ	ման	հա	մա	կար	գում	կի	րառ	վող	խո-

շոր	տրա	մա	չա	փի	խո	ղո	վակ	նե	րի	պա	հան	ջար	կը	հան	րա	պե	տութ	յու	նում,	ինչպես	

նաև	 իր	 ար	տադ	րան	քն	 արտահանում	 է	 արտերկ	րի	 շու	կա	ներ:	 15	 մթնո	լորտ	

ճնշմա	նը	 դի	մա	ցող	 խո	ղո	վակ	նե	րի	 շահագործման	 ե	րաշ	խի	քա	յին	 նվա	զա	գույ	ն	

Հանրապետությանթղթիևթղթեարտադրատեսակնե
րիկեսիցավելինարտադրվումէԱրմավիրիմարզում:

Դեռևսվեցտարիառաջմարզումկատարվածներդ
րումներիծավալներընկարագրվումէինեռանիշթվե
րով:2006թվականիցսկսած՝ներդրումներիծավալ
ներըմարզումգնահատվումենմիլիարդներով:
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ժամ	կե	տը	50	տա	րի	է,	ո	րից	հե	տո	գոր	ծա	րանը	լիո	վին	վե	րամ	շա	կե	լու	է	օգ	տա-

գործ	ված	խո	ղո	վակ	նե	րը՝	ա	պա	հո	վե	լով	ան	թա	փոն	ար	տադ	րության	100-տո	կո-

սա	նոց	շրջա	նա	ռութ	յուն,	ին	չը	բնա	պահ	պա	նա	կան	ա	ռու	մով	ան	նա	խա	դեպ	է	մեր	

երկ	րում	և		տա	րա	ծաշր	ջա	նում։

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 	Լե	նու	ղի	 հա	մայն	քում	 է	 գոր	ծում	 գյու	ղատն	տե	սա	կան	

մթերքների	վերամշակման	հան	րա	պե	տութ	յան	խո	շո	րա	գույն	ձեռ	նար	կութ	յուն	նե-

րից	մե	կը՝	ՄԱՊ-ը:		Ժա	մա	նա	կա	կից	գի	նե	գոր	ծա	կան	մե	քե	նա	նե	րով,	եվ	րո	պա	կան	

ար	տադ	րութ	յան	 բարձ	րա	կարգ	 տա	րո	ղութ	յուն	նե	րով,	 պա	հա	ծո	յաց	ման	 ավ	տո-

մատ	կա	ռա	վար	ման	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րով	հա	գե	ցած,	բարձ	րա	կարգ	մաս	նա	գետ-

նե	րի	կող	մից	կա	ռա	վար	վող	ձեռ	նար	կութ	յունն	իր	ար	տադ	րանքն	ար	տա	հա	նում	

է	բազ	մա	թիվ	երկր	ներ:	ՄԱՊ-ը	կա	րող	է	ար	տադ	րել	տա	րե	կան	տասն չորս մի‑

լիոն լիտր բարձրա	կարգ	ալ	կո	հո	լա	յին	խմիչք,	ինչ	պես	նաև	տո	մա	տի	մա	ծուկ	ու	

մա	րի	նադ	ներ:		Գոր	ծա	րա	նը	պայ	մա	նագ	րեր	ու	նի	մար	զի	շուրջ	ե	րեք	հա	զար	ֆեր-

մե	րա	յին	 տնտե	սութ	յուն	նե	րի	 հետ:	 	Վաղ	 գար	նա	նը	 ձեռ	նար	կութ	յու	նը	 ֆեր	մեր-

նե	րի	հետ	կնքում	է	բեր	քի	մթեր	ման	վե	րա	բեր	յալ	ան	հա	տա	կան	պայ	մա	նագ	րեր	

և	ն	րանց	օ	ժան	դա	կում	պա	րար	տան	յու	թով,	բու	ժան	յու	թով,	ա	ռա	ջար	կում	վար-

կա	յին	մի	ջոց	ներ՝	զրո	յա	կան	տո	կո	սադ	րույ	քով:		Ձեռ	նար	կութ	յան	ար	տադ	րա	կան	

հզո	րութ	յուն	նե	րը	թույլ	են	տա	լիս	մթե	րել	մինչև	քսան հա զար տոն նա խա ղող՝	

գի	նու	 և	 	կոն	յա	կի	 հա	մար	 և	 	քա	ռա	սուն	 հա	զար	 տոն	նա	 պտուղ-բան	ջա	րե	ղեն՝	

պա	հա	ծո	նե	րի	ար	տադ	րութ	յան	հա	մար:	2011	թվա	կա	նին	ՄԱՊ-ը	մթե	րել	է	4,500 

տոն նա խա ղող	և		շուրջ	10 հա զար տոն նա լո լիկ`	գրե	թե	կրկնա կի ա վե լի,	քան	

«ՄԱՊ» ընկերության արտադրական 
հզորություններն աճում են
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2010	թվա	կա	նին,	ընդ	ո	րում	խա	ղո	ղի	բեր	քի	մեկ	կի	լոգ	րա	մը	2011	թվա	կա	նին	

գոր	ծա	րա	նը	ըն	դու	նել	է	130 դրա մով՝	2010	թվա	կա	նի	120	դրա	մի	փո	խա	րեն:

Ար մա վի րի հաս տո ցա շի նա կան գոր ծա րանն	 ար	տադ	րում	 է	 մինչև	 9	 կգ	

	ձու	լա	ծո	 դե	տալ	ներ,	 ո	րի	 հա	մար	 ու	նի	 ՀՀ-ում	 ե	զա	կի	 հա	մար	վող̀	 գերճշգ	րիտ	

ճնշման	վա	ռա	րան,	ար	տադ	րում	է	նաև	եր	կաթ	յա	գնդեր	ACP,	Ախ	թա	լա	յի	ԼՀԿ,	

Դրմ	բո	նի	 ոս	կու	 ֆաբ	րի	կա	 և		 այլ	 ըն	կե	րութ	յուն	նե	րի	 հա	մար:	 2011	 թվա	կա	նին	

ըն	կե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	2010	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ա	ճել	 է	 շուրջ	

70 տոկոսով: Ըն	կե	րութ	յունն	իր	ար	տադ	րա	տե	սակ	ներն	ար	տա	հա	նում	է	նաև	

ար	տեր	կիր,	 իսկ	 2011	թվա	կա	նին	ար	տերկ	րից	 ներկր	ված	 սար	քա	վո	րում	նե	րով	

թո	ղար	կել	 է	 2011	փորձ	նա	կան	նմու	շի	 բարձ	րա	կարգ	մի	նի	տրակ	տոր՝	 նա	խա-

տես	ված	դաշ	տա	յին	աշ	խա	տանք	նե	րի,	փոքր	տնտե	սութ	յուն	նե	րի	և		ջեր	մոց	նե	րի	

հա	մար:

Էջ	միած	նում	 գտնվող	 « Ռաստր գոր ծա րան»	 ըն	կե	րութ	յու	նը	 ար	տադ	րում	 է	

միա	ցու	ցիչ	ներ,	ո	րոնք	օգ	տա	գործ	վում	են	զա	նա	զան	սար	քե	րում	և	հիմնականում	

ար	տա	հան	վում	են		Ռու	սաս	տա	նի		Դաշ	նութ	յուն̀ 	ռազ	մաարդ	յու	նա	բե	րա	կան	հա-

մա	լի	րի	ձեռ	նար	կութ	յուն	ներ:	2011	թվա	կա	նին	ըն	կե	րութ	յան	ար	տադ	րա	կան	ծա-

վա	լը	նա	խորդ	տար	վա	հա	մե	մատ	ա	ճել	է	շուրջ	20 տո կո սով:

Ար	մա	վի	րում	2010	թվա	կա	նին	1999	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ե	ռա	կի	ա	վե-

լա	ցել	 է	 ման	րա	ծախ	 առևտ	րի	 շրջա	նա	ռութ	յունը:	 Ճգ	նա	ժա	մա	յին	

համարվող	2010	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րում	գրե	թե	նույն	քան	առև	տուր	է	

կա	տար	վել,	որ	քան	1999-2001	թվա	կան	նե	րի	ե	րեք	տա	րի	նե	րին:	

Առևտ	րի	կազ	մա	կեր	պու	մը	դար	ձել	է	ա	վե	լի	արդ	յու	նա	վետ:	2000	թվա	կա	նին	

մար	զում	գոր	ծող	թվով	շուրջ	1.5 ան գամ	ա	վե	լի	ման	րա	ծախ	առևտ	րի	օբ	յեկտ-

նե	րը	գրե	թե	ե	րեք	ան	գամ	պակաս	առև	տուր	էին	ա	նում,	քան	2010	թվա	կա	նին:

Ար	մա	վի	րում	գոր	ծող	շուրջ	200	խա	նութ	նե	րը	ճգնա	ժա	մա	յին	2011	թվա	կա	նին	

նույն քան առև տուր	 են	ա	րել,	 որ	քան	 մար	զի	 բո	լոր	խա	նութ	նե	րը	 1998-2001	

20072010թվականներինԱրմավիրումնույնքան
մանրածախառևտուրէկատարվել,որքան1998
2006թվականներիինըտարիներին:
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թվա	կան	նե	րի	չորս	տա	րի	նե	րին	կամ	2002-2006	թվա	կան	նե	րի	հինգ	տա	րի	նե	րին	

միա	սին	վերց	րած:	

2011	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րում	ման	րա	ծախ	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը	ա	վե-

լին	էր,	քան	1999	թվա	կա	նին		Վա	յոց		Ձո	րում,	Ա	րա	գա	ծոտ	նում,		Գե	ղար	քու	նի	քում,	

	Տա	վու	շում,	Ս	յու	նի	քում	և	Ա	րա	րա	տում	միա	սին	վերց	րած:

Սպառողական ապրանքների շրջանառությունը 
ՀՀ մարզերում 2011թ. (մլն. դրամ)

Մնացած 
մարզերը
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Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը Արմավիրի 
մարզում (ընթացիկ գներով, մլն. դրամ)
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2011թվականինԱրմավիրումգործողխանութներիառևտրիշրջանա
ռությանծավալը2002թվականիհամեմատհնգապատիկավելիէ:
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2010	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րում	գոր	ծում	էին	քա ռա կի ա վելի	սպա	ռո	ղա	կան	

ապ	րանք	նե	րի	շու	կա	ներ,	քան	1998	թվա	կա	նին:	2010	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րում	

գոր	ծում	 են	 նույն	քան	 սպա	ռո	ղա	կան	 ապ	րանք	նե	րի	 շու	կա	ներ,	 որ	քան	 	Վա	յոց	

	Ձո	րի,	Ա	րա	գա	ծոտ	նի,		Տա	վու	շի	և		Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զե	րում	միա	սին:

Միջին հաշվով բնակչության մեկ շնչին ընկնող առևտրի 
շրջանառությունը Արմավիրում (դրամ)
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2010թվականինբնակչությանմեկշնչինընկնողառևտ
րիշրջանառությունը2006թվականիհամեմատկրկնա
պատկվելէ,2001թվականիհամեմատ՝եռապատկվել:
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Ար	մա	վի	րի	սպա	ռո	ղա	կան	ապ	րանք	նե	րի	շու	կա	նե	րում	առևտրի	շրջա	նա	ռութ-

յունն	ա	մե	նա	մեծն	է	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում:	2011	թվա	կա	նին	այն	ա	վե-

լին	էր,	քան	հան	րա	պե	տութ	յան	յո	թը	մար	զե	րում	միա	սին	վերց	րած:	

2010	 թվա	կա	նին	 վե	րա	բաց	վեց	 Արդ շի նին վեստ բան կի	 վե	րա	նո	րոգ	ված	 և	

	բա	րե	կարգ	ված	 «Ար	մա	վիր»	 մաս	նաճ	յու	ղը,	 ո	րը	 հա	գեց	ած	 է	 ժա	մա	նա	կա	կից	

ո	րակ	յալ	տեխ	նի	կա	յով	և	հա	ճա	խորդ	նե	րին	մա	տու	ցում	է	ա	րագ	և		հու	սա	լի	բան-

կա	յին	ծա	ռա	յութ	յուն	ներ̀ 	ա	վանդ	նե	րի	ըն	դու	նում,	դրա	մա	կան	փո	խան	ցում	նե	րի	

սպա	սար	կում,	կո	մու	նալ	և		այլ	վար	ձավ	ճար	նե	րի	գան	ձում,	վար	կե	րի	տրա	մադ-

րում	 և	 այլն:	 2010	 թվա	կա	նին	 մաս	նաճ	յու	ղի	 վար	կա	յին	 պորտ	ֆե	լը	 կազ	մել	 է	

շուրջ	1 մլրդ դ րամ:

Ար	մա	վի	րի	մարզ	պե	տա	րա	նի	կայ	քը		Խոս	քի	ա	զա	տութ	յան	պաշտ	պա	նութ	յան	

կո	մի	տեի	կող	մից	2010	թվա	կա	նին	ի	րա	կա	նաց	ված	ՀՀ	պե	տա	կան	մար	մին	նե	րի	

տե	ղե	կատ	վութ	յան	մատ	չե	լիութ	յան	հե	տա	զո	տութ	յան	արդ	յունք	նե	րով	ՀՀ	մար	զե-

րի	թվում	ճա	նաչ	վել	է	լա վա գույ նը,	որ	պես	հա	սա	րա	կութ	յան	տե	ղե	կատ	վա	կան	

պա	հանջ	նե	րը	ա	ռա	վել	լավ	բա	վա	րա	րող	և		քա	ղա	քա	ցի	նե	րին	անհ	րա	ժեշտ	տե-

ղե	կութ	յուններ	տրա	մադ	րե	լու	ու	նակ	կայք:

Ան	շարժ	աղբ	յուր	նե	րից	մթնո	լոր	տա	յին	ար	տա	նե	տում	նե	րի	մա	կար	դակն	

Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	 ա մե նա ցած րե րից է	 և	 	կազ	մում	 է	 հան	րա	պե-

տութ	յան	 ար	տա	նե	տում	նե	րի	 0.1%-ը:	 Ար	տա	նե	տում	նե	րը	 1999	 թվա-

Մթնոլորտային արտանետումներն ու դրանց դիմաց ստացվող 
բնօգտագործման վճարները Արմավիրի մարզում
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կա	նի	հա	մե	մատ	կրճատ	վել	են	գրե	թե	յո	թա	պա	տիկ,	մինչ	դեռ	մեկ	բնակ	չի	հաշ-

վով	բնա	պահ	պա	նա	կան	և	բ	նօգ	տա	գործ	ման	վճար	նե	րը	2010	թվա	կա	նին	1999	

թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ա	վե	լա	ցել	են	1.5 ան գամ:

Հատկանշական	է,	որ	Ար	մա	վի	րը		Հա	յաս	տա	նի	միակ	մարզն	է,	ուր	տնտե	սութ-

յու	նը	զար	գա	ցել	է	մեծապես	ա	ռանց	ըն	դեր	քի	շա	հա	գործ	ման:	

Արմավիրի	մարզում	ատոմային	էներգետիկայի	զարգացման	և	բնակչության	

անվտանգության	ապահովման	որակապես	նոր	փուլ	է	գործող	ատոմակայանի	

փակումը	 և	 նոր՝	 անվտանգության	 անհամեմատ բարձր երաշխիքներ 

ապահովող	ատմակայանի	կառուցումը	Մեծամորում:

Ար	մա	վի	րի	մար	զում	2001	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ար	տա	քին	առևտ	րի	ծա-

վալ	նե	րը	մե	ծա	ցել	են	տաս նա պա տիկ:	 	Նույն	ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	

ար	տա	քին	առևտ	րի	ծա	վա	լի	մի	ջին	հան	րա	պե	տա	կան	ցու	ցա	նի	շը	քա-

ռա	պատկ	վել	է:

2010	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րի	մար	զից	ար	տա	հա	նու	մը՝	ա	վե	լի	քան	16.5 մի լիոն 

ԱՄՆ դո լար ծա վա լով, ա վե լի մեծ էր, քան  Թուր քիա յի Եր զին ջան (Երզն‑

կա),  Բայ բուրթ ( Բա բերդ),  Կարս, Ար դա հան,  Բիթ լիս,  Բինգ յոլ և  Թուն ջե լի 

Արտաքին առևտրի ծավալները Արմավիրի մարզում (հազ. ԱՄՆ դոլար)
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հյու սիս‑ար ևել յան և  կենտ րո նա կան նա հանգ նե րինը միա սին վերց րած:	

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 ար	տա	հան	ման	 ծա	վալ	նե	րը	 2010	 թվա	կա	նին	 ա	վե	լին	 էին,	

քան		Մուշ	նա	հան	գինը	և	գ	րե	թե	նույն	քան,	որ	քան		Վանինը:

Են թա կա ռուց վածք ները

Ար	մա	վի	րի	 մար	զը	 գա	զա	ֆի	կաց	ման	 ցու	ցա	նիշ	ով	 հան	րա	պե	տութ	յան	

ա ռա ջա տար նե րից է:	Ար	մա	վի	րի	մար	զի	գա	զի	բաշ	խիչ	գործող	ցան-

ցը	հան	րա	պե	տութ	յու	նում	ա	մե	նաեր	կարն	է՝	1,669 կմ:	2011	թվա	կա	նին	

2000	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	գա	զի	բաշ	խիչ	ցան	ցի	եր	կա	րութ	յու	նը	Ար	մա	վի	րում	

ա	վե	լի	քան	ե	ռա	պատկ	վել	է:	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	գա	զի	բաշ	խիչ	ցան	ցի	ա	վե	լի	

քան	ե	րեք	քա	ռոր	դը	գտնվում	է	գյու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րում:		Հան	րա	պե	տութ	յան	

գյու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րում	գտնվող	գա	զի	բաշ	խիչ	ցան	ցի	եր	կա	րութ	յան	մեկ	

հին	գե	րոր	դը	բա	ժին	է	ընկ	նում	Ար	մա	վի	րին:

Ար	մա	վի	րում	 բնա	կան	գա	զից	 օգտ	վում	 են	ա	վե	լի	 քան	46,700	 բնա	կա	րան-

նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե	րի	բնա	կիչ	ներ:	Ար	մա	վի	րում	գա	զա	ֆի	կաց	ված	է	բնա	կա-

րան	նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե	րի	ա	վե	լի	քան	70 տոկոսը,	իսկ	Ար	մա	վի	րի	գյու	ղա	կան	

հա	մայնք	նե	րում	բնա	կա	րան	նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե	րի	60	տո	կո	սը:	

Ար	մա	վի	րի	մար	զի	բնա	կիչ	նե	րի	ու	ձեռ	նար	կութ	յուն	նե	րի	սպա ռած գա զի ծա‑

վալ նե րը 2001‑2010 թվա կան նե րին քա ռա պատկ վել են,	 2010	 թվականին	

Գազի բաշխիչ գործող ցանցի միագիծ 
երկարությունը Արմավիրի մարզում (կմ)
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հաս	նե	լով	տա	րե	կան	188	մի	լիոն	խո	րա	նարդ	մետ	րի:	2007-2010	թվա	կան	նե	րի	

չորս	տա	րում	Ար	մա	վի	րի	բնա	կիչ	ներն	ու	ձեռ	նար	կութ	յուն	նե	րը	սպա	ռել	են	ա	վե	լի	

մեծ	ծա	վա	լով	գազ,	քան	1995-2006	թվա	կան	նե	րին՝	12	տա	րում:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 ջրա	մա	տա	կա	րար	ման	 հա	մա	կար	գում	 ի	րա	կա	նաց	ված	

ներդ	րու	մա	յին	կա	պի	տալ	ծրագ	րե	րի	արդ	յուն	քում	զգա	լիո	րեն	բարձ	րա	ցել	է	խմե-

լու	ջրի	ո	րա	կը,	նվա	զել	են	խմե	լու	ջրի	կո	րուստ	նե	րը:	Այս	պես,	2010	թվա	կա	նին	

ար	մա	վիր	ցի	նե	րը	սպա	ռել	են	գրե	թե	եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	քիչ	 ջուր,	քան	2002	

թվա	կա	նին:

2010	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րի	մար	զի	քա	ղաք	նե	րի	բա	րե	կարգ	ված	փո	ղոց	նե	րի,	

ան	ցում	նե	րի	եր	կա	րութ	յու	նը	2001	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ա	վե	լա	ցել	է	ա	վե	լի	քան	

2.5 ան գամ:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Ար	մա	վի	րի	մար	զի	6	գյու	ղա	կան՝		Ջան	ֆի	դա,	Ե	րաս-

խա	հուն,	Փ	շա	տա	վան,	 	Մար	գա	րա,	Ա	րա	զափ	և	 	Վար	դա	նա	շեն	հա	մայնք	նե	րում	

և	Ար	մա	վիր	քա	ղա	քում	ի	րա	կա	նաց	վել	են	հա	մայնք	նե	րի	գա	զա	ֆի	կաց	ման,	գա-

զա	տա	րե	րի	 կա	ռուց	ման,	 գա	զա	մա	տա	կա	րար	ման	 ցան	ցե	րի	 վե	րա	նո	րոգ	ման	

Բոլոր սպառողներին մատակարարված գազը 
Արմավիրի մարզում (մլն խմ)
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մե	ծա	ծա	վալ	 աշ	խա	տանք	ներ:	 	Գու	մա	րա	յին	 ա	ռու	մով	 դրանց	 ֆի	նան	սա	վո	րու-

մը	երկրորդն	է		Շի	րա	կի	մար	զից	հե	տո:		Մար	զում	ընդ	հա	նուր	առ	մամբ	ի	րա	կա-

նաց	վել	 են	 շուրջ	1.65 միլիարդ դ րա մի աշ խա տանք ներ:	 Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	

տասն	հինգ	գյու	ղա	կան	և		քա	ղա	քա	յին	հա	մայնք	նե	րում	շուրջ	1 միլիարդ դրամ 

ծավալով	 կապիտալ	 ներդրումների	 շնորհիվ	 կա	ռուց	վել	 և	 	վե	րա	նո	րոգ	վել	 են	

խմե	լու	ջրի	մա	տա	կա	րար	ման	և	ջ	րա	հե	ռաց	ման	ներ	քին	ցան	ցե	րը:		Կա	ռուց	վե	լու	

է		Մե	ծա	մո	րի	մաքր	ման	կա	յա	նը:

2007-2011	 թվա	կան	նե	րին	 շուրջ 1.45 միլիարդ դրամ ծավալով 

ներդրումների արդյունքում հիմ	նա	նորգ	վել	են	մար	զի	ա	վե	լի	քան	քսան	գյու-

ղա	կան	 հա	մայնք	նե	րը	 կա	պող	 ճա	նա	պարհ	նե	րը,	 հա	մայնք	նե	րը	 մարզ	կենտ	րո-

նին	և		մայ	րա	քա	ղա	քին	կա	պող	մայ	րու	ղի	նե	րը,	բա	րե	կարգ	վել	են	գյու	ղա	կան	և	

	քա	ղա	քա	յին	 հա	մայնք	նե	րի	փո	ղոց	նե	րը,	 Ար	մա	վի	ր	 քա	ղա	քում	 բա	րե	կարգ	վել	 է	

Բնակավայրերի ջրամատակարարման ցանցի միագիծ 
երկարությունը Արմավիրի մարզում (կմ)
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է	կարգավորվել,	այլև	հրաշալի	 է	պարզապես:	Կապը	մյուս	թաղամասերի	հետ	դարձել	 է	 շատ	
դյուրին:	Սա	Արմավիր	քաղաքի	ամենամեծ	թաղամասն	էր,	որ	ճանապարհ	չլինելու	պատճառով	
կտրված	էր	կենտրոնից:	Փողոցը	կառուցելուց	հետո	բնակարանների	գները	մեկից	բարձրացան»:

Գևորգ Առաքելյան, Արմավիրի մարզ

«Ցեխից,	կեղտից,	փոշուց	ժողովուրդը	փրկվել	է:	Լուսավորություն	էլ	կա:	Մի	խոսքով	դրական	
երևույթ	է,	որ	Գարեգին	Նժդեհի	փողոցը	ասֆալտապատվեց»:

Վալերի Աղասյան, Արմավիրի մարզ
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	Բաղ	րամ	յան	պո	ղո	տան:	Վե	րա	կանգն	վել	 է	 Հ17	Ար	մա	վիր-Ի	սա	հակ	յան-Գ	յում	րի	

ավ	տո	ճա	նա	պար	հը,	ո	րի	եր	կա	րութ	յու	նը	կազ	մում	է	24,5 կմ:	

Արմավիրի	մարզում	2010	թվա	կա	նին	2001	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	քա	ռա-

կի	ա	վե	լա	ցել	է	բեռ	նաշր	ջա	նա	ռութ	յու	նը:

2010	 թվա	կա	նին	 1998	 թվա	կա	նի	 հա	մե	մատ	 քա	ռա	կի	 ա	վե	լա	ցել	 է	

նաև	 ուղ	ևո	րաշր	ջա	նա	ռութ	յու	նը՝	 կազ	մե	լով	ա	վե	լի	 քան	 75	 մի	լիոն	 ուղ	ևոր-կի-

լո	մետր.	մեկ	ար	մա	վիր	ցին,	անց	նե	լով	այս	ճա	նա	պար	հը,	կհա	տեր	Երկ	րից	Արև	

հե	ռա	վո	րութ	յան	կե	սը:

Քաղաքների փողոցների, անցումների ընդհանուր 
երկարությունը Արմավիրի մարզում (կմ) 
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Ար	մա	վիր-Եր	ևան	և	Ար	մա	վիր-Ա	րա	գած	ուղ	ղութ	յուն	նե	րով	2009	թվա	կա-

նին	գոր	ծարկ	վեց	տակ	տա	յին	ուղ	ևո	րա	տար	է	լեկտ	րագ	նացքը:	Ար	մա	վի-

րից	Եր	ևան	և	 	հա	կա	ռակ	ուղ	ղութ	յամբ	այժմ	հնա	րա	վոր	է	հաս	նել	50	

րո	պեում,	վճա	րե	լով	300	դրամ,	ին	չը	մրցակ	ցութ	յուն	է	ստեղ	ծում	ավ	տո	մո	բի	լա-

յին	տրանս	պոր	տի	հետ	և	զս	պում	ուղ	ևո	րա	փո	խադր	ման	գնե	րի	ա	ճը	մար	զում:	

Եր	ևա	նից	գնացք	նե	րը	մեկ	նում	են	 յու	րա	քանչ	յուր	3	ժա	մը	մեկ՝	օ	րա	կան	4	ան-

գամ,	իսկ	եր	կաթգ	ծի	ծառայություններից	օգտ	վող	նե	րի	գրե	թե	մեկ	հին	գե	րորդն	

ու	սա	նող	ներ	են,	ով	քեր	օգտ	վում	են	50%	զեղ	չի	ի	րա	վուն	քից:

Տունը

Ար	մա	վի	րի	մար	զում	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սն	ա մե‑

նա մեծն է	 	Հա	յաս	տա	նի	 մյուս	 մար	զե	րի	 հա	մե	մատ	և		 զի	ջում	 է	 միայն	

Եր	ևա	նին:	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա-

կե	րե	սը	Եր	ևա	նի	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սի	գրե	թե	կեսն	է:

2011	թվա	կա	նին	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա-

կե	րե	սը	կրկնա պատկ վել է	1998	թվի	հա	մե	մատ:	Սա	ա	ճի	ա	մե	նա	մեծ	տեմպն	

է	 	Հա	յաս	տա	նում	 (ա	ճի	մի	ջին	հան	րա	պե	տա	կան	ցու	ցա	նի	շը	50%	է,	Եր	ևա	նում՝	

32%):

Ար	մա	վի	րի	մար	զի	գյու	ղա	կան	հա	մայնք	նե	րի	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա-

նուր	մա	կե	րե	սը	ա	մե	նա	մեծն	է	 	Հա	յաս	տա	նում	և	 	կազ	մում	է	երկ	րի	գյու	ղա	կան	

Ուղևորաշրջանառությունը Արմավիրի մարզում (մլն. ուղևոր‑կմ)

18.8

48.1

76.1

0

20

40

60

80

1998 2004 2010



42

բնա	կա	վայ	րե	րի	 բնա	կա	րա	նա	յին	 ֆոն	դի	 մա	կե	րե	սի	 շուրջ	 մեկ հին գե րոր դը:	

2011	թվա	կա	նին	1998	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	այս	ցու	ցա	նի	շը	նույն	պես	կրկնա‑

պատկ վել է:

	Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սով	Ար	մա	վի	րի	մար-

զում	2011	թվա	կա	նին	1998	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ե ռա պատկ վել է՝	կազ	մե	լով	

շուրջ	38 քա ռա կու սի մետր:		Սա	30	տո	կո	սով	ա	վե	լ	է,	քան	հան	րա	պե	տութ	յան	

մի	ջին	ցու	ցա	նի	շը	և		ա	վե	լի	քան	80 տո կո սով ա վե լի,	քան	Եր	ևա	նի	ցուցանիշը	

(20.5	քմ):	Գ	յու	ղա	կան	վայ	րե	րում	մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա	նուր	

մա	կե	րե	սով	2011	թվա	կա	նին	կազ	մել	է	44 քմ.:

Ընդ	հա	նուր	 բնա	կա	րա	նա	յին	 մա	կե	րե	սով	 մեկ	 բնակ	չի	 ա	պա	հո	վվա	ծութ	յամբ	

Ար	մա	վի	րի	մար	զը	երկ	րորդն	է		Հա	յաս	տա	նում՝		Վա	յոց		Ձո	րից	հե	տո:

	Նա	խորդ	տաս	նամ	յա	կում	աշ	խու	ժա	ցել	 է	 նաև	ան	շարժ	գույ	քի	 շու	կան:	Այս-

պես,	2010	թվա	կա	նին,	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	բազ	մաբ	նա	կա	րան	շեն	քե	րի	

բնա	կա	րան	նե	րի	նկատ	մամբ	ի	րա	կա	նաց	ված	առք	ու	վաճառքի	գոր	ծարք	նե	րի	

քա	նակն	Ար	մա	վի	րում	ա	վե	լա	ցել	է	40	տո	կո	սով,	բնա	կե	լի	տնե	րի	(ա	ռանձ	նատ	նե-

րի)	առք	ու	վաճառքի	գոր	ծարք	նե	րի	քա	նա	կը՝	6.5 ան գամ:		Հո	ղե	րի	(այդ	թվում`	

Բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը 
Արմավիրի մարզում 2011թ. (քմ)

6,565

10,754

0 10,000 20,000

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆ
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Բազմաբնակարանշենքերիբնակարաններիթիվը2011թվակա
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գյու	ղատն	տե	սա	կան	նշա	նա	կութ	յան)	առք	ու	վաճառքի	գոր	ծարք	նե	րի	քա	նա	կը	

2010	թվա	կա	նին	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ա	վե	լա	ցել	է	քա	ռա	պա	տիկ՝	հաս	նե-

լով	գրե	թե	2,000-ի:

Ար	մա	վի	րի	մար	զի	հա	մայնք	նե	րի	գյու	ղատն	տե	սա	կան	նշա	նա	կութ	յան	հո	ղե	րի	

վար	ձա	կա	լութ	յան	գոր	ծարք	նե	րի	թի	վը	2010	թվա	կա	նին	2004	թվա	կա	նի	հա	մե-

մատ	կրկնա պատկ վել է:

Ար	մա	վի	րի	մար	զում	վեր	ջին	հինգ	տա	րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	 	գերազանցապես	

հանրային	 միջոցների	 հաշվին	 բնա	կա	րան	նե	րով	 են	 ա	պա	հով	վել	 265 ըն տա‑

նիք ներ,	 	Դա	լա	րիկ,	Ակ	նա	շեն	և	Ոս	կե	հատ	հա	մայնք	նե	րում,	Ար	մա	վիր,	 Էջ	միա-

ծին	և		Մե	ծա	մոր	քա	ղաք	նե	րում	հիմ	նա	նո	րոգ	վել	են	տասն	յակ	բազ	մաբ	նա	կա	րան	

Բնակարանային ֆոնդը Արմավիրի մարզում

4,024
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Գյուղական բնակարանային ֆոնդը (քմ)

Բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսի աճը 
Հայաստանի Հանրապետությունում 1998‑2011թթ.
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շեն	քե	րի	տա	նիք	նե	րը,	շեն	քե	րի	մուտ	քերն	ու	աս	տի	ճա	նա	վան	դակ	նե	րը,	բազ	մաբ-

նա	կա	րան	 բնա	կե	լի	 վթա	րա	յին	 շեն	քե	րի	 բնա	կիչ	նե	րի	 հա	մար	 ձեռք	 են	 բեր	վել	

բնա	կա	րան	ներ:

Աշ խա տանքը

Աշ	խա	տող	նե	րի	 մի	ջին	 ան	վա	նա	կան	 աշ	խա	տա	վար	ձը	 Ար	մա	վի	րի	 մար-

զում	2010	թվա	կա	նին	2005	թվա	կա	նի	 հա	մե	մատ	կրկնա պատ վել	 է,		

2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ՝	քա ռա պատկ վել, իսկ	1998	թվա	կա	նի	հա-

մե	մատ՝	յոթ նա պատկ վել:	

2007-2010	թվա	կան	նե	րին	մի	ջին	ան	վա	նա	կան	աշ	խա	տա	վար	ձի	ա մե նա մեծ 

ա ճը	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րում	գրանցվել	է	Ար	մա	վի	րում:

	Հան	րա	պե	տութ	յան	 մար	զե	րի	 թվում	 տնտե	սութ	յան	 մեջ	 ա	մե	նա	շատ	 զբաղ-

վածնե	րը	Ար	մա	վի	րում	են՝	ա	վե	լի	քան	120 հա զար մարդ:		Հա	յաս	տա	նում	յու	րա-

քանչ	յուր	տաս	նե	րորդ	զբաղ	ված	մարդն	ար	մա	վիր	ցի	է:

Գ	յու	ղատն	տե	սութ	յան	ո	լոր	տում	ա	մե	նա	մեծ	թվով	զբաղ	ված	ներն	Ար	մա	վի	րում	

ՄիջինանվանականաշխատավարձնԱրմավիրումավելի
բարձրէ,քանԵվրամիությանըսահմանակիցՄոլդովայում:

Յոթանասունամյա	 Էդուարդ	 Խաչատրյանը	 «Ամստեր-ֆլաուերս»	 հայ-հոլանդական	 ընկերությունում	
աշխատում	 է	արդեն	տասնմեկ	տարի:	 «Գիշերային	տնօրեն	եմ,	պահակ	 չեմ»,—	կատակում	 է	Էդուարդ	
պապիկը:	Առաջարկը՝	աշխատել	պահակ	ընկերությունում,	ստացել	է	շատ	պատահական:		

«Պարապ	էի,	պապիրոսի	փող	չունեի,	անցել	էի	թոշակի	ու	աշխատանքի	հույս	էլ	չունեի:	Եվ	հանկարծ	
զանգ	 ստացա,	 թե	 եկեք	 էս	 հասցեով:	 Տիկնոջս	 հետ	 եկանք	 նշված	 հասցեով	 ու	 ստացա	 հենց	 էս	 աշխատանքի	
առաջարկը:	 Ավտո	 տրամադրեցին,	 յորղան-դոշակս	 բերեցի,	 ըսպես	 տնավորվա:	 Դժգոհ	 չեմ,	 կնիկս	 էլ	 դժգոհ	 չէ,	
մանավանդ	ռոճիկ	ստանալու	օրերին,—	Էդուարդ	պապը	ծիծաղում	է,—	էստեղ	նորմալ	վարձատրում	են,	գոհ	եմ:	Իմ	
տարիքում	աշխատանք	գտնել	պահակի	ու	էս	տիպի	վարձատրությամբ	մեծ	բան	է»:	

Ասում	 է,	 որ	 կիրառական	 արվեստի	 չորս	 մասնագիտության	 է	 տիրապետում:	 Գյումրիի	 գեղարվեստի	
ուսումնարանում	է	աշխատել	ժամանակին:	Հիմա	էլ	պահակի	գործն	է	փորձում	«գեղարվեստորեն»	անել:	Շատ	են	
օգնում	բնածին	հումորն	ու	տնօրինության	բարեհաճ	վերաբերմունքը:	«Էնքան	աշխատավարձ	եմ	ստանում,	որ	համ	
ես	եմ	ապրում,	համ	զավակներիս	եմ	հասնում»,	—	հպարտորեն	շեշտում	է	Էդուարդ	Խաչատրյանը:
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են՝	շուրջ	ինն	սուն	հա	զար	մարդ:	Ար	մա	վիր	ցի	նե	րի	շուրջ	ե	րեք	քա	ռոր	դը	(յու	րա-

քանչ	յուր	 չոր	սից	 ե	րեք	 ար	մա	վիր	ցի)	 զբաղ	ված	 են	 գյու	ղատն	տե	սութ	յան	 ո	լոր-

տում:

Ե	թե	 Ար	մա	վի	րը	 լի	ներ	 հար	յուր	 հո	գա	նոց	 բնա	կա	վայր,	ա	պա	 նրան	ցից	 74-ը	

կզբաղ	վեին	գյու	ղատն	տե	սութ	յամբ,	19-ը՝	 ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ո	լոր	տում,	2-ը	 շի-

նա	րա	րութ	յուն	կա	նեին,	իսկ	5-ը՝	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	մեջ:

Աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձը Արմավիրում (դրամ)

13,771
20,023

21,283

22,713

24,490

29,645

36,865 50,999

59,007
66,368

77,044

87,129
94,934

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Հանրապետությանմարզերումոչպետականհատվա
ծումամենամեծթվովզբաղվածներնԱրմավիրումեն:

Զբաղվածների քանակը ՀՀ մարզերում 2010թ. (հազ. մարդ)
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Ընդ	ո	րում,	ե	թե	Եր	ևա	նում	յու	րա	քանչ	յուր	10	աշ	խա	տո	ղից	3-ը	զբաղ	ված	են	

պե	տա	կան	հատ	վա	ծում,	ա	պա	10	աշ	խա	տող	ար	մա	վիր	ցի	նե	րից	9-ը	զբաղ	ված	

են	ոչ	պե	տա	կան	հատ	վա	ծում:

Ար	մա	վի	րի	մար	զի	ոչ	պե	տա	կան	հատ	վա	ծում	զբաղ	ված	է	այն	քան	մարդ,	որ-

քան	հան	րա	պե	տութ	յան	բո	լոր	մար	զե	րի	պետական	հատվածում:

Աս	տի	ճա	նա	կա	նո	րեն	 նվա	զել	 է	 պե	տա	կան	 հատ	վա	ծում	 զբաղ	ված	նե	րի	 թի-

վը	և		զու	գըն	թաց	ա	ճել	է	ոչ	պե	տա	կան	հատ	վա	ծում	զբաղ	ված	նե	րի	թի	վը	(2010	

թվա	կա	նին	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ՝	շուրջ	20	տո	կո	սով):

Կր թութ յունը

	Հան	րա	պե	տութ	յան	գյու	ղա	կան	յուրաքանչյուր	7	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս-

տա	տութ	յուն	նե	րից	մե	կը	գտնվում	է	Ար	մա	վի	րում:

Ար	մա	վի	րի	33	գյու	ղա	կան	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	

2010	թվա	կա	նին	սո	վո	րում	էին	1.5 ան գամ ա վելի	ե	րե	խա,	քան	2001	թվա	կա-

նին	գործող	1.5 ան գամ ա վե լի	գյու	ղա	կան	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ-

յուն	նե	րում	(51):	

2002-2010	 թվա	կան	նե	րին	 գյու	ղա	կան	 վայ	րե	րում	 նա	խադպ	րո	ցա	կան	 հաս-

տա	տութ	յուն	նե	ր	հա	ճա	խող	ե	րե	խա	նե	րի	թվի	ա	ճի	շուրջ	30 տո կո սը	բա	ժին	է	

ընկ	նում	Ար	մա	վի	րի	մար	զին:	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ՝	2010	թվա	կա	նին	Ար-

մա	վի	րի	քա	ղա	քա	յին	և	գ	յու	ղա	կան	բնա	կա	վայ	րե	րում	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս-

տա	տութ	յուն	նե	ր	հա	ճա	խող	ե	րե	խա	նե	րի	թիվն	ա	ճել	է	ա	վե	լի	քան	40 տո կո սով:

1996	 թվա	կա	նի	 նո	յեմ	բե	րին	 	Հա	յաս	տա	նի	 բո	լոր	 մար	զե	րի	 54	 ման	կա	պար-

տեզ	նե	րի	հե	տա	զո	տութ	յան	արդ	յունք	նե	րը	ցույց	են	տվել,	որ	ե	րե	խա	նե	րին	ման-

կա	պար	տեզ	 չբե	րե	լու	 հիմ	նա	կան	պատ	ճա	ռը	 ծնող	նե	րի	 վճա	րու	նակ	 չլի	նելն	 էր	

(45%),	 ման	կա	պար	տեզ	նե	րում	վատ	սնուն	դը	 (12,5%)	և		 ոչ	 նոր	մալ	 ջե	ռու	ցու	մը	

Արմավիրումնախադպրոցականհաստատություններհա
ճախողերեխաներիթիվըգյուղականբնակավայրե
րում2010թվականին2002թվականիհամեմատկրկնա
պատկվելէ(ամենամեծաճըհանրապետությունում):
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(20%):		Վեր	ջին	խնդի	րը	հատ	կա	պես	կար	ևոր	է.	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	գոր	ծող	նա-

խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուննե	րի	շուր	ջամ	յա	ան	խա	թար	գոր	ծու	նեութ	յու-

նը	հնա	րա	վոր	է	ա	պա	հո	վել	միայն	պատ	շաճ	ջե	ռուց	ման	պա	րա	գա	յում:

Ար	մա	վի	րում	 նա	խադպ	րո	ցա	կան	 հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	 քա	նա	կը	 2003-2010	

թվա	կան	նե	րին	կրճատ	վել	է	30	տո	կո	սով,	սա	կայն	միա	ժա	մա	նակ,	դրան	ցում	տե-

ղե	րի	ընդ	հա	նուր	քա	նա	կը	2010	թվա	կա	նին	2003	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ա	վե	լա-

ցել	է	ա վե լի քան 70 տո կո սով:

2010	թվա	կա	նին	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	մեկ	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա-

տութ	յուն		հա	ճա	խող	ե	րե	խա	նե	րի	թի	վը	կրկնա	պատկ	վել	է՝	40-ից	հաս	նե	լով	շուրջ	

80-ի:	

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի քանակը 
Արմավիրի մարզում 2003‑2010թթ․ 

79
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ՆԴՀ‑ներում առկա տեղերի քանակը Արմավիրի մարզում 2003‑2010թթ․ 
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Ե	թե	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	ման	կա	վարժ	նե	րի	թվա	քա	նա-

կը	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	1998-2004	թվա	կան	նե	րին	կրճատ	վել	է	ա	վե	լի	քան	40 

տո կո սով,	ա	պա	2004-2010	թվա	կան	նե	րին	այն	ա	ճել	է	ա	վե	լի	քան	20 տո կո սով:	

Նա	խադպ	րո	ցա	կան	 հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	 ե	րե	խա	նե	րի	 հի	վան	դա	ցութ	յան	

դեպ	քե	րը	2010	թվա	կա	նին	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	նվա	զել	են	քա ռա պա‑

տիկ:	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	հա	ճա	խող	հար	յուր	ե	րե	խա	յի	 հաշ-

վով	 հի	վան	դա	ցութ	յան	 դեպ	քե	րի	 թիվն	 Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	 ա	մե	նա	փոքրն	 է.	

շուրջ	20	դեպք,	այն	դեպ	քում,	երբ	Եր	ևա	նում	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ-

յուն	հա	ճա	խող	100	ե	րե	խա	յի	հաշ	վով	հի	վան	դա	ցութ	յուն	նե	րի	դեպ	քե	րի	թի	վը	60	

է,	իսկ	հան	րա	պե	տութ	յան	մի	ջի	նը՝	67:	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	ր	

հա	ճա	խող	 100	 ե	րե	խա	յի	 հաշ	վով	 հի	վան	դա	ցութ	յան	 դեպ	քե	րի	թի	վը	Ար	մա	վի-

րում	2010	թվա	կա	նին	2002	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	նվա	զել	 է	ա	վե	լի	քան	հինգ 

անգամ:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 հան	րակր	թա	կան	 դպրոց	նե	րում	 ման	կա	վարժ	նե	րի	 թվի	

կտրուկ	 կրճա	տու	մը	 2000-2004	 թվա	կան	նե	րին	 2005-2011	 թվա	կան	նե	րին	

փո	խա	րին	վել	 է	 աս տի ճա նա կան ա ճով:	 	Ման	կա	վարժ	նե	րի	 աշ	խա	տա	վար	ձե-

րի	աս	տի	ճա	նա	կան	բարձ	րա	ցու	մը	թերևս	էա	կան	դեր	է	ու	նե	ցել	այս	ա	ռա	ջըն-

թա	ցում.	 1996	թվա	կա	նին	 ու	սուց	չի	աշխատավարձի	ամ	սա	կան	դրույ	քա	չա	փը	

կազ	մում	 էր	3760 դրամ,	 որն	աղ	քա	տութ	յան	պա	րե	նա	յին	 գծի	 մոտ	 կեսն	 էր:	

	Վար	ձատ	րութ	յան	նման	պայ	ման	նե	րում	հան	րակր	թա	կան	դպրոց	նե	րի	ման	կա-

վարժ	նե	րի	ար	տա	հոսքն	ան	խու	սա	փե	լի	էր:

Մանկավարժների թվաքանակի փոփոխությունը Արմավիրի մարզում
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1996	 թվա	կա	նի	 տվյալ	նե	րով	 ե	րե	խա	նե	րի	 միայն	 1/3-ն		 ու	ներ	 անհ	րա	ժեշտ	

դա	սագր	քե	ր,	 ո	րի	 հիմ	նա	կան	 պատ	ճա	ռը	 դրանց	 ան	մատ	չե	լիութ	յունն	 էր:	

	Կա	ռա	վա	րութ	յան	 ներդ	րած	 հա	մա	կար	գա	յին	 լու	ծում	նե	րի	 արդ	յուն	քում	 հան-

րակր	թա	կան	դպրոց	նե	րի	աշակերտների	դա	սագր	քա	յին	ա	պա	հով	ման	խնդի րը 

լուծ ված է	գրե	թե	ամ	բող	ջութ	յամբ:

Արագած համայնքի մանկապարտեզում. ձմեռ 2012

Նախադպրոցական հաստատություններում երեխաների 
հիվանդացության դեպքերի քանակը, հաճախող 100 
երեխայի հաշվով ՀՀ մարզերում 2010թ.
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2007‑2011 թվա կան նե րին ՀՀ կա ռա վա րութ յան ի րա կա նաց րած 
կա պի տալ ներդ րում նե րի ա վե լի քան մեկ հինգերորդը ի րա կա նաց‑
վել է կրթութ յան ո լոր տում՝ ծախս ված յու րա քանչ յուր հինգ դրա մից 
մե կը: Դպ րո ցա շի նութ յա նը հատ կաց ված ներդ րում նե րի ծա վա լով 
Ար մա վի րը հան րա պե տութ յու նում ամենամեծ հատկացումներ 
ստացած մարզերի եռյակում է: 2007‑2011 թվականներին Ար մա վի րի 
մար զում ի րա կա նաց ված շուրջ 6.2 մի լիարդ դրա մի աշ խա տանք նե րի 
արդ յուն քում, մար զի 56 հա մայնք նե րում նա խագծ վել, կա ռուց վել, 
հիմ նա նո րոգ վել ու վե րա նո րոգ վել են բազ մա թիվ կրթօ ջախ ներ՝ 
ման կա պար տեզ ներ, հան րակր թա կան և  գի շե րօ թիկ, ար վես տի և  
ե րաժշ տա կան դպրոց ներ, տեղադրվել կամ վե րա նո րոգ վել են դրանց 
ջե ռուց ման ու ջեր մա մե կու սաց ման հա մա կար գե րը:  Նոր դպրոց ներ և 
 մաս նա շեն քեր են կա ռուց վել, մաս նա վո րա պես, Այ գեկ,  Նո րա վան, 
Ար տա մետ,  Գայ հա մայնք նե րում, վե րա նո րոգ վել ու կա հա վոր վել է 
Ար մա վիր քա ղա քի շախ մա տի դպրո ցը, Ա րա գած հա մայն քում 
կա ռուց վել է ման կա պար տեզ:

«Մենք	նոր	ենք	տեղափոխվել	 նոր	դպրոց:	Պայմաններն	 էնքան	 լավն	են,	 որ	ուզենք	 չուզենք	պիտի	
սովորենք»:

Տաթևիկ Փիրումյան, աշակերտուհի, Արմավիրի մարզ

«Մեր	նոր	դպրոցի	պայմաններն	անչափ	տարբերվում	են	հին	դպրոցի	պայմաններից:	Սա	իսկապես	
նվեր	է	և՛	աշակերտների,	և՛	ուսուցիչների	համար:	Ավելի	հաճույքով	ենք	մտնում	դպրոց,	ավելի	ոգևորված:	
Պայմանները	տրամադրում	են	դասապրոցեսն	էլ	ավելի	լավ	վարելու	համար:	Կարող	եմ	ասել,	որ	սա	21-
րդ	դարի	դպրոց	է»:

Վեհանուշ Մարուքյան, ուսուցչուհի, Արմավիրի մարզ

Դպրոցաշինության կապիտալ ծախսերը ՀՀ 
մարզերում 2007‑2011թթ. (մլն. դրամ)
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Մյասնիկյան համայնքի միջնակարգ 
դպրոցի համակարգչային դասարանը

Նորավանի նոր դպրոցը
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2009 թվա կա նին վե րա բաց վեց Ար մա վիր քա ղա քի ար վես տի հիմ նա նո րոգ

ված դպրո ցը: 500 սա նի հա մար նա խա տես ված երկ հար կա նի դպրոցն այժմ 

ջե ռուց վում է և  տա րին բո լոր կրթութ յուն ա պա հո վում ե րի տա սարդ ար մա վիր

ցի նե րին:

Ար մա վի րի մար զի  Սար դա րա պատ հա մայն քի միջ նա կարգ դպրո ցը, աշ խար

հի հա զար դպրոց նե րի թվում, մաս նակ ցում է «Դպ րոց ներ. ա պա գա յի գոր ծըն

Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների 
աշակերտների թվաքանակի փոփոխությունն Արմավիրի 
մարզում ըստ ժամանակահատվածների (աշակերտ)

-44
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Արմավիր քաղաքի արվեստի  նորաբաց դպրոցում
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կեր ներ»	հա	մաշ	խար	հա	յին	ծրագ	րին	և		հա	մա	գոր	ծակ	ցում	է		Գեր	մա	նիա	յի	Գ	յո-

թեի	ինս	տի	տու	տի	հետ:

2011	 թվականին	 Մյասնիկյան	 համայնքում	 բացվեց	 նորակառույց դպրոց.	

ավելի քան չորս ու կես հազար քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 

շենքում	կառուցվել		և	կահավորվել	են,	30	դասարան,	լաբորատորիան,	մեդիա	

կենտրոնը,	բացօթյա	դասարանը,	գրադարանը,	մարզադահլիճը՝	ցնցուղներով,	

հանդիսությունների	սրահը:	Դպրոցում	աշխատում	է	շուրջ	45 մանկավարժ և	

սովորում	է	600 աշակերտ:

Ար	մա	վի	րի	մար	զի	23	դպրոց	ստա	ցել	են	հա մա կար գիչ ներ,	ին	չը	նպաս	տել	

է	մար	զի	քա	ղա	քա	յին	և	գ	յու	ղա	կան	հա	մայնք	նե	րում	կրթութ	յան	ո	րա	կի	բարձ-

րաց	մա	նը:

Ե	թե	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	ե	րաժշ	տա	կան,	ար	վես	տի	և		գե	ղար	վես	տի	դպրոց	նե-

րի	ա	շա	կերտ	նե	րի	թվա	քա	նակն	անվ	ճար	և	վ	ճա	րո	վի	ու	սուց	ման	հա	մա	կար	գե-

րում	2001-2004	թվա	կան	նե	րին	կրճատ	վել	է	44-ով,	ա	պա	2005-2011	թվա	կան-

նե	րին	սո	վո	րող	նե	րի	թիվն	ա ճել է 284‑ով:

Ար	մա	վի	րի	ե	րաժշ	տա	կան,	ար	վես	տի	և		գե	ղար	վես	տի	դպրոց	նե	րի	ա	շա	կերտ-

նե	րի	թվա	քա	նակն	անվ	ճար	և	վ	ճա	րո	վի	ու	սուց	ման	հա	մա	կար	գում	2011	թվա	կա-

նին	2001	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	կրկնա	պատկ	վել	է:	2010	թվա	կա	նին	նախ	նա	կան	

մաս	նա	գի	տա	կան	 (ար	հես	տա	գոր	ծա	կան)	 կրթութ	յան	 հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	

սո	վո	րող	նե	րի	թի	վը	մե	ծա	ցել	է	շուրջ	35 տո կո սով:

Ա ռող ջապահութ յունը

Ա	ռող	ջութ	յան	 պահ	պան	ման	 ա	ռաջ	նա	յին	 օ	ղա	կը	 ա	մե	նա	կար	ևորն	 է	 և		

այս	տեղ	Ար	մա	վի	րը	կրկին	առջ ևում է:

Ար	մա	վի	րի	մար	զում	գոր	ծում	են	ա մե նա մեծ թվով	ամ	բու	լա	տոր-պո-

լիկ	լի	նի	կա	կան	հիմ	նարկ	նե	րը՝	61:

«Արմավիրի	շախմատի	վերանորոգված	դպրոցը	կնպաստի	շախմատիստների	նոր	սերնդի	ձևավորմանը:	
Նախկինում	այս	դպրոցը	բազամթիվ	շնորհալի	սաներ	է	տվել:	Հուսով	եմ,	որ	այդպես	կլինի	նաև	ապագայում»:

Լևոն Արոնյան, միջազգային գրոսմայստեր, աշխարհի գավաթակիր, աշխարհի թիմային 
առաջնության հաղթող, կայծակնային շախմատի աշխարհի չեմպիոն:
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Ե	թե	մինչև	2003	թվա	կա	նը	տա	րեցտա	րի	ա	վե	լի	ու	ա	վե	լի	քիչ	ար	մա	վիր	ցի	ներ	

են	 հա	ճա	խել	պո	լիկ	լի	նի	կա	ներ,	 ին	չը	 վկա	յում	 է	 սե	փա	կան	ա	ռող	ջութ	յան	 հան-

դեպ	վե	րա	բեր	մուն	քի	վատ	թա	րաց	ման	մա	սին,	ա	պա	2004-2010	թվա	կան	նե	րին	

հա	ճա	խում	նե	րի	թիվն	ա	ճել	է:	2010	թվա	կա	նին	2003	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	հա-

ճա	խում	նե	րի	թիվն	ա	ճել	է	գրե	թե	կրկնա կի՝	հաս	նե	լով	տա	րե	կան	855	հա	զար	

հա	ճախ	ման:		Սա	այն	պա	րա	գա	յում,	երբ	10	հա	զար	բնակ	չի	հաշ	վով	բժիշկ	նե	րի,	

մի	ջին	 բու	ժանձ	նա	կազ	մի	 թվաքանակն	 ու	 	հի	վան	դա	նո	ցա	յին	 մահ	ճա	կալ	նե	րի	

քա	նակն	Ար	մա	վի	րի	մար	զում	ա	մե	նա	փոքրն	են		Հա	յաս	տա	նում:		Միա	ժա	մա	նակ,	

10	 հա	զար	 բնակ	չի	 հաշ	վով	 Ար	մա	վի	րում	 ամ	բու	լա	տոր-պո	լիկ	լի	նի	կա	կան	 հիմ-

նարկ	ների	թիվն ամենամեծն է:

	Մեկ	 շնչի	 հաշ	վով	 բուժհաստատություններ	 հա	ճա	խում	նե	րի	 թիվն	Ար	մա	վի-

րում	2001	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	կրկնա պատկ վել է:

2007‑2011 թվա կան նե րին Ար մա վի րի մար զի 14 գյու ղա կան հա‑
մայնք նե րում ՀՀ կա ռա վա րութ յան ջան քե րով վե րա նո րոգ վել են 
բժշկա կան ամ բու լա տո րիա ներ, բուժ կե տեր, ա ռող ջութ յան պահ‑
պան ման կենտ րոն ներ,  Մե ծա մոր քա ղա քում հիմ նա նո րոգ վել է 
հի վան դա նո ցի տա նիքն ու ջե ռուց ման ցան ցը:  
ՀՀ նա խա գա հի հռչա կած՝ մար զե րի հա մա չափ զար գաց ման քա ղա‑
քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում 2010 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րութ‑
յու նը հիմ նո վին վե րա նո րո գել և  լիո վին ար դիա կա նաց րել է Ար մա վի‑
րի բժշկա կան կենտ րո նը:  Շուրջ չորս հա զար քա ռա կու սի մետր 
մա կե րե ս ունեցող, կա հա վոր ված և  ժա մա նա կա կից բժշկա կան 
սար քա վո րում նե րով հա գեց ված հի վան դա նոցն ու պո լիկ լի նի կան 
հա մա պա տաս խա նում են եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին և  ոչն չով չեն 
զի ջում մայ րա քա ղաք Եր ևա նի լա վա գույն բժշկա կան կենտ րոն նե րին: 
 Նո րա բաց կենտ րոնն ի րա կա նաց նում է նաև դիա լի զի բուժ ծա ռա‑
յութ յուն: Մար զի հի վանդ նե րը խիստ մաս նա գի տա կան բու ժու մը 
ստա նում են տե ղում և  մայ րա քա ղաք մեկ նե լու կա րիք չու նեն: 
Բժշ կա կան կենտ րո նում աշ խա տում է շուրջ հար յուր բժիշկ, այդ 
թվում՝ մայ րա քա ղա քից պար բե րա բար այ ցե լող մաս նա գետ ներ և  
եր կու հար յուր հի սուն մի ջին բու ժաշ խա տող:

2010	 թվա	կա	նին	 Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 Մ	յաս	նիկ	յան	 հա	մայն	քում	 բաց վեց 

« Հի սու սի մա նուկ ներ» ա ռող ջութ յան կենտ րո նը:		Կենտ	րոնն	այժմ	ու	նի	ախ-

տո	րոշ	ման	ժա	մա	նա	կա	կից	սար	քա	վո	րում	ներ,	այդ	թվում՝	բիո	քի	միա	կան	բարձ-

րա	կարգ	լա	բո	րա	տո	րիա	և		ռենտ	գեն	ծա	ռա	յութ	յուն,	գոր	ծում	է	շտապ	օգ	նութ	յան	



Արշալույս համայնքի նոր 
ամբուլատոր կենտրոնը

Նորածին արմավիրցին բժիշկների 
խնամքի տակ Արմավիր քաղաքի 

նորաբաց բժշկական կենտրոնում
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ծա	ռա	յութ	յուն,	ար	դիա	կա	նաց	ված	ա	տամ	նա	բու	ժա	րան,	հղի	կա	նանց	ու	ե	րի	տա-

սարդ	մայ	րե	րի	հա	մար՝	մոր	և		ման	կան	ա	ռող	ջութ	յան	սեն	յա	կ:		Կենտ	րո	նում	աշ-

խա	տում	են	շուրջ	հի	սուն	մաս	նա	գետ՝	ըն	տա	նե	կան	բժիշկ	ներ,	ման	կա	բարձ-գի-

նե	կո	լոգ,	մաշ	կա	վե	նե	րա	բան,	ու	ռուց	քա	բան,	հո	գե	բույժ,	նյար	դա	բան,	թո	քա	բան,	

ակ	նա	բույժ,	մի	ջին	բու	ժաշ	խա	տող	ներ	և	ս	պա	սար	կող	անձ	նա	կազմ:		Կենտ	րոնն	ի	

զո	րու	է	սպա	սար	կե	լու	Ար	մա	վի	րի	մար	զի		Բաղրա	մ	յա	նի	տա	րա	ծաշր	ջա	նի	ա	վե	լի	

քան	20	հա	զար	բնակ	չի:

«Անհետաձգելի	բուժօգնություն	 չէր	կարելի	իրականացնել	 լրիվ	ծավալով:	Այսինքն,	 չկային	այնպիսի	
բուժգործիքներ,	որ	կարողանայինք	պահանջված	ծառայությունը	մատուցել:	Հիմա	այդ	խնդիրը	վերացել	
է	Արմավիրի	բժշկական	կենտրոնում»:

Նշան Գևորգյան, բժիշկ, Արմավիրի մարզ

«Սանհանգույցից	սկսած,	ջեռուցումից	վերջացրած	ամեն	ինչ	արված	է:	Հաճելի	է	թե՛	հիվանդի	համար՝	
այստեղ	պառկել	բուժվելը,	թե՛	բուժանձնակազմի	համար՝	աշխատելը»:

Վարդուհի Վարդանյան, բուժքույր

Ամբուլատոր‑պոլիկլինիկական հիմնարկների 
քանակը ՀՀ մարզերում 2010թ. (միավոր)
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Մ շա կույթն ու ս պորտը

Ար	մա	վի	րի	մար	զում	թա	ն	գա	րան	ներ	այ	ցե	լու	նե	րի	թի	վը	2010	թվականին	

1998	թվա	կա	նի	հա	մե	մատ	ա	ճել	է	ա	վե	լի	քան	2.5 ան գամ:	Ար	մա	վի	րի	

մար	զի	թան	գա	րա	ններն	ու	նե	ցել	են	ա	վե	լի	մեծ	թվով	այ	ցե	լու	ներ,	քան	

	Վա	յոց		Ձո	րի,		Տա	վու	շի,		Գե	ղար	քու	նի	քի,	Ս	յու	նի	քի,	Ա	րա	գա	ծոտ	նի,		Կո	տայ	քի	մար-

զե	րի	թան	գա	րան	նե	րը	միա	սին	վերց	րած:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զում	 մշա	կու	թա	յին	 օբ	յեկտ	նե	րի	 շի	նա	րա	րութ	յան	 և	

	վե	րա	նո	րոգ	ման	աշ	խա	տանք	նե	րի	վրա	ծախս	վել	է	մար	զե	րի	մի	ջի	նից	կրկնա	կի	

ան	գամ	 շատ	գու	մար:	Այս	 ցու	ցա	նի	շով	Ար	մա	վի	րը	 երկ	րորդ	մարզն	 է	Ա	րա	գա-

ծոտ	նից	հե	տո:	

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	վե	րա	նո	րոգ	վել	են	մշա	կույ	թի	տներ		Աղավնատուն,	

Սարդարապատ,	 Բամ	բա	կա	շատ,	 Ա	ռա	տա	շեն,	 	Խանջ	յան,	 Այգեշատ,	 	Լու	կա	շին,	

Ա	րաքս,	Ոսկեհատ,	Մ	յաս	նիկ	յան,		Դա	լա	րիկ	և		այլ	հա	մայնք	նե	րում,	Ար	մա	վիր	քա-

ղա	քի	մար	զա	յին	գրա	դա	րա	նը,	 	Էջ	միած	նում	Հովհ.	 	Հով	հան	նիս	յա	նի	տուն-թան-

գա	րա	նը,	Այ	գե	շա	տի՝	 	Թարգ	ման	չաց	ե	կե	ղե	ցին:	 	Մայր	Ա	թոռ	 	Սուրբ	Էջ	միած	նում	

կա	ռուց	վել	է	 	Հա	յաս	տա	նում	երկ	րորդ	մա	տե	նա	դա	րա	նը,	ո	րը	մեկ	տե	ղել	է	 	Մայր	

Ա	թո	ռի	բո	լոր	գրա	դա	րան	ներն	ու	ձե	ռագ	րա	տու	նը՝	ե	կե	ղե	ցա	կան	միա	բա	նութ	յա	ն	

և	 	Մայր	Ա	թոռ	 Էջ	միած	նի	 հա	րուստ	ֆոն	դից	 օգտ	վող	 գիտ	նա	կան	նե	րին	 լա	վա-

Թանգարաններ այցելուների թվաքանակը 
Արմավիրի մարզում (հազ. մարդ)
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գույն	պայ	ման	ներ	ա	պա	հո	վե	լով	գի	տա	կան	աշ	խա	տանք	նե	րի	կա	տար	ման	հա-

մար:

Ար	մա	վի	րի	մար	զի	Ար	շա	լույս	հա	մայն	քում	«Ա րա և Այ ծեմ նիկ»	ձիաս	պոր	տի	

կենտ	րո	նի	մար	զա	դաշ	տում	անց	կաց	վեց	նե	տաձ	գութ	յան	Եվ	րո	պա	յի	պա	տա	նի-

նե	րի	 և		 ե	րի	տա	սարդ	նե	րի	 գա	վա	թի	 ա	ռաջ	նութ	յու	նը,	 ո	րին	 մաս	նակ	ցե	ցին	 125	

մար	զիկներ	12	երկր	նե	րից:

Ար	մա	վի	րի	 մար	զի	 	Փա	րա	քար	 հա	մայն	քը	 2010	 թվա	կա	նին	 ար	ժա	նա	ցավ	

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

2007-2011	թվա	կան	նե	րին	 մի	ջազ	գա	յին	և	 	հան	րա	պե	տա	կան	ա	ռաջ	նութ	յուն-

նե	րում	մրցա	նակ	նե	րի	են	ար	ժա	նա	ցել	ար	մա	վիր	ցի	ա	վե	լի	քան	30	ըմբ	շա	մար-

տիկներ,	բռնցքա	մար	տիկներ	ու	ծան	րա	մար	տիկներ:	

Սոցիալական վիճակը

Հա	մաշ	խար	հա	յին	ֆի	նան	սատնտե	սա	կան	ճգնա	ժա	մը	բա	ցա	սա	բար	անդ-

րա	դար	ձավ	թե՛	ողջ	հանրապետության,	և	թե՛	երկ	րի	ա	ռան	ձին	մար	զե-

րի	վրա:	2008-2009	թվա	կան	նե	րին	գյու	ղատն	տե	սութ	յան	հա	մար	խիստ	

անն	պաստ	բնակ	լի	մա	յա	կան	պայ	ման	նե	րը	բազ	մապատկեցին	ճգնա	ժա	մի	հասց-

րած	ա	ղե	տա	լի	վնաս	նե	րը:	Իր	հա	ցը	հիմ	նա	կա	նում	գյու	ղատն	տե	սութ	յամբ	վաս-

տա	կող	 ար	մա	վիր	ցու	 ապագան	 մթագ	նեց	 վե	րա	հաս	աղ	քա	տաց	ման	 ստվե	րը:	

Մշակույթի ոլորտում իրականացված կապիտալ ծախսերը 
ՀՀ մարզերում 2007‑2011թթ. (մլն. դրամ)

1,521

2,513

0 1,000 2,000 3,000

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆ

ԱՐՄԱՎԻՐ



59

Ա	հագ	նա	ցող	դժվա	րութ	յուն	նե	րը,	սա	կայն,	չընկ	ճե	ցին	ար	մա	վիր	ցուն:	ՀՀ	կա	ռա-

վա	րութ	յունն	ա	րեց	ամենը՝	հնա	րա	վո	րութ	յուն	ըն	ձե	ռե	լով	ճգնա	ժա	մի	ու	ե	րաշ	տի	

ճի	րան	նե	րում	մո	լոր	ված	ար	մա	վիր	ցուն	վե	րա	կանգ	նել	կո	րուստ	նե	րը	սե	փա	կան	

ձեռ	քե	րով՝	դժվար	օ	րե	րին	նոր	ֆի	նան	սա	կան	աղբ	յուր	նե	րից	վար	կա	յին	մի	ջոց-

նե	րի	հա	սա	նե	լիութ	յուն	ա	պա	հո	վե	լով	բազ	մա	թիվ	ար	մա	վիր	ցի	նե	րի	հա	մար:	Դժ-

վա	ր	ժա	մա	նակ	նե	րում	 օր	ան	գամ	 չընդ հատ վեց	 սո	ցիա	լա	կան	և	 	ֆի	զի	կա	կան	

են	թա	կա	ռուց	վածք	նե	րի	 շի	նա	րա	րութ	յու	նը:	Ա	վե	լի՛ն,	 սո	ցիա	լա	կան	նշա	նա	կութ-

յան	 կա	պի	տալ	 ծրագ	րե	րը	 դար	ձան	 մար	զի	 տնտե	սութ	յան	 վե	րա	կանգն	ման	 և	

տ	նա	յին	տնտե	սութ	յուն	նե	րին	օ	ժան	դա	կե	լու	կար	ևոր	գոր	ծոն:

	Մարզն	աս	տի	ճա	նա	բար	ուշ	քի	է	գա	լիս	ճգնա	ժա	մի	ցնցու	մից,	վե	րա	կանգն	վում	

է	տնտե	սութ	յու	նը,	գա	լիք	օր	վա	մա	սին	մտա	հո	գութ	յու	նը	մար	դիկ	վե	րա	ծում	են	

գոր	ծու	նեութ	յան,	ակ	տի	վա	նում	են	ձեռ	նե	րեց	ներն	ու	տնտե	սա	կան	կա	պե	րը:	21-

րդ		դա	րի	ծան	րա	գույն	հա	մաշ	խար	հա	յին	ճգնա	ժամն	ան	գամ	չկա	րո	ղա	ցավ	հետ	

շպրտել	 ար	մա	վիր	ցուն	 իր	 նվա	ճած	 բար	ձունք	նե	րից:	 Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ	 աղ	քա-

տութ	յան	մա	կար	դակը	բարձ	րա	ցավ	և	2001	թվա	կա	նի	53.7	տոկոսից	2008	թվա-

կա	նի	նա	խաճգ	նա	ժա	մա	յին	օ	րե	րին	մինչև	24.5 տո կոս	կրճատ	ված	աղ	քա	տութ-

Շատաղքատներիթիվը2010թվականին2009թվականի
համեմատկրճատվեցավելիքան2.5անգամ՝իջնելով1.4տոկոսի:

Նպաստառու ընտանիքների քանակը Արմավիրի մարզում

7,925

5,545
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յու	նը	2010	թվա	կա	նին	հա	սավ	33 տո կո սի:		Ցա	վոք,	Ար	մա	վի	րի	մար	զի	տնա	յին	

տնտե	սութ	յուն	նե	րի	8.5 տո կո սի	կեն	սա	մա	կար	դա	կը	իջավ	աղ	քա	տութ	յան	գ	ծից	

ցածր:	 Ե	թե	 2008	 թվա	կա	նի	 նա	խաճգ	նա	ժա	մա	յին	 օ	րե	րին	 մար	զում	 շատ	աղ-

քատ	տնա	յին	տնտե	սութ	յուն	նե	րը	կազ	մում	էին	տնային	տնտեսությունների	0.7 

տո կոսը,	ի	տար	բե	րութ	յուն	2004	թվա	կա	նի	6.6	տո	կո	սի,	ա	պա	2009	թվա	կա-

նին	Ար	մա	վի	րի	տնա	յին	տնտե	սութ	յուն	նե	րի	3	տո	կո	սը	հայտն	վեց	շատ	աղ	քատ-

նե	րի	թվում:	2009-2010	թվա	կան	նե	րին	ՀՀ	կա	ռա	վա	րութ	յան	թի	րա	խա	վոր	ված	

սո	ցիա	լա	կան	 ա	ջակ	ցութ	յան	 և	 	ֆի	նան	սատնտե	սա	կան	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յու	նը	

տվեց	շո	շա	փե	լի	արդ	յունք:	

	Հատ	կան	շա	կան	է,	որ	1997	թվա	կա	նին	տնա	յին	տնտե	սութ	յուն	նե	րի	հե	տա	զո-

տութ	յան	շրջա	նակ	նե	րում	աղ	քա	տութ	յան	տա	րած	վա	ծութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	հան-

րա	պե	տութ	յան	բո	լոր	մար	զե	րի	մեջ	ա	մե	նա	լա	վա	տե	սա	կան	պատ	կե	րա	ցումն	ու-

նե	ցել	են	ար	մա	վիր	ցի	նե	րը:

Աղքատության մակարդակը Արմավիրի մարզում (%)

3.7%

1.4%
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 Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը եր կու տաս նամ յակ ա ռաջ դրեց իր պե‑

տա կա նութ յան հիմ քե րը, ձևա վո րեց պե տա կան ու տնտե սա կան 

նոր կա ռույց ներ:  Քա ղա քա կան, տնտե սա կան ու հա սա րա կա կան 

դժվարին փո խա կեր պում նե րի, պա տե րազ մի ու շրջա փակ ման տա րի նե‑

րին իր ար յամբ ու քրտին քով պաշտ պա նեց դրանց գո յութ յան ի րա վունքը: 

 Հա յաս տան ցին՝ գե րա զան ցութ յամբ «ա վար տե լով» պե տութ յուն ու նե ցող 

ազ գե րի հա մար պար տա դիր «տար րա կան դպրո ցը», ան կա խութ յան երկ‑

րորդ տաս նամ յա կում կանգ նեց ո րա կա պես նոր, էութ յամբ ա վե լի դժվար 

և  նուրբ մար տահ րա վեր նե րի առջև, ո րոնց լու ծու մը, թերևս, անհ նար էր 

թվում դեռ մեկ տաս նամ յակ ա ռաջ:

 Հա յաս տա նի պե տա կան կա ռույց նե րը, հա սա րա կութ յունն ու քա ղա‑

քա կան ու ժե րը, երկ րի տնտե սութ յունն ի րենց նա խա ձեռ նութ յամբ ա ռաջ 

մղող գոր ծա րար նե րը ան կա խութ յան երկ րորդ տաս նամ յա կում կա յաց‑

րին և  ամ բող ջա կա նաց րին  Հա յաս տա նում շու կա յա կան տնտե սութ յան, 

ժո ղովր դա վա րա կան պե տութ յան և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 

սյու նե րը:  Կա յաց րին՝ դժվա րա գույն փոր ձութ յուն նե ր հաղթահարելով: 

 Փոր ձութ յուն ներ, ո րոնք ըն դա մե նը մեկ տաս նամ յակ ա ռաջ կա րող էին 

ոչն չաց նել հա յոց ան կախ պե տա կա նութ յու նը: Ք սա նամ յա  Հա յաս տա նը 

դի մա կա յեց հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան ու տնտե սա կան փո խա կեր‑

պում նե րի այն պի սի փոր ձութ յուն նե րի, ո րոնց թերևս չէր կա րող դի մա կա‑

յել տաս նամ յա  Հա յաս տա նը՝ ան գամ ազ գա յին միաս նութ յան ու ա զա տագ‑

րա կան պայ քա րի թեժ օ րե րին:  Սա կայն պե տա կա նութ յան և տն տե սութ յան 

ամ րութ յան հսկա յա կան պա շար կու տա կած  Հա յաս տա նը դի մա ցավ փոր‑

ձութ յուն նե րի, ո րոնք ա վե լի ամ րաց րին ազ գա յին պե տա կա նութ յան կտա‑



63

վը, հո ղը դարձ րին պե տութ յուն, բնակ չին՝ քա ղա քա ցի, ձեռ նե րե ցին՝ գոր‑

ծա րար, իսկ իշ խա նա վո րին՝ պաշ տոն յա:

Երկ րորդ տաս նամ յա կի մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րած 

 Հա յաս տանը դի մա ցավ փոր ձութ յուն նե րի, որ պես զի իր ան կա խութ յան եր‑

րորդ տաս նամ յա կում լու ծի էլ ա վե լի բարդ ու դժվա րին խնդիր ներ, լու ծի 

ա վե լի մե ծա ծա վալ խնդիր ներ, քան զի սա է զար գաց ման տրա մա բա նութ‑

յու նը:

Երկ րի ան ցած ու անց նե լիք այս ճա նա պար հը կա րե լի է կար դալ Ար‑

մա վի րի մար զի շե նե րում ու այ գի նե րում, խա ղո ղի հա տի կի մեջ ու գոր‑

ծա րա նի դռնե րից ներս ու դուրս ա նող մե քե նա յի թափ քին, ար մա վիր ցու 

աչ քե րում, կար դալ ար մա վիր ցի ե րե խա յի հա մա կարգ չում, նո րած նի աշ‑

խար հա մու տի ճի չում ու հոր՝ իր զա վա կին տված խոր հուրդ նե րում...

Ի րա վամբ, մեկ տաս նամ յակ անց, ար մա վիր ցին նե րո ղա միտ ժպի‑

տով է հետ նա յե լու եր րորդ տաս նամ յա կի ըն թաց քում, այ սօր՝ դեռ ա նե լիք 

գոր ծե րին ու ձեռք բե րում նե րին:  Ներդ րում ներն ու արդ յունք նե րը փոքր են 

եր ևա լու նրա աչ քին, իսկ գա լիք խնդիր նե րը՝ մեծ:  Հա մե մա տե լով եր րորդ 

տաս նամ յա կում ար վա ծը նա խորդ տաս նամ յակ նե րի գոր ծե րի հետ՝ ար մա‑

վիր ցին դրան ցում ան գամ նե րի տար բե րութ յուն է գտնե լու ու զար մա նա լու 

է...  Զար մա նա լու է գյու ղատն տե սութ յան խնդիր նե րի լուծ ման թա փից, աշ‑

խա տանք ստեղ ծած ու աշ խա տանք գտած ար մա վիր ցի նե րի թվից, ո ռո գե‑

լի դար ձած մշա կա հո ղե րի տա րածք նե րից, եվ րո պա ցուն վա յել կրթօ ջախ‑

նե րից ու իր իսկ ձեռ քով ա վե լի բա րե կե ցիկ դար ձած կեն սա մա կար դա կի 

փո փո խութ յուն նե րից...

Այս պես է այ սօր, այդ պես է լի նե լու և  տասը տա րի անց: Եվ գա րուն նե‑

րը  Հա յաս տա նում դեռ շատ եր կար սկսվե լու են Ար մա վի րում...



Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Արմավիրի 
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 Արմավիրի մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը արմավիրցին 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:




