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                                                                        ԱðØ²ìÆðÆ    Ø²ð¼Æ  ºð²êÊ²ÐàôÜ     Ð²Ø²ÚÜøÆ   

ÔºÎ²ì²ðÆ   2017_Âì²Î²ÜÆ 

 II  ÎÆê²ØÚ²Î²ÚÆÜ    ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ                                                  

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü    Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 
 

ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ   Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ   å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý   µÝ³·³í³éáõÙ 
 

  -Ð³Ù³ÛÝùÇ   µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ  ûñÇÝ³Ï³Ý  ß³Ñ»ñÁ  å³ßïå³Ý»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí 155 ³Ý·³Ù 

Ñ³Ý¹»ë  »Ù  »Ï»É  ï³ñµ»ñ  ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí  Ï³¹³ëïñÇ  ï³ñ³Íù³ÛÇÝ    

ëïáñ³µ³Å³ÝÙáõÝùáõÙ,  Ýáï³ñ³Ï³Ý  ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ, áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý  µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáõÙ, 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý  Ï³óáõÃÛ³Ý ³Ïï»ñÇ  ·ñ³ÝóÙ³Ý  µ³ÅÝáõÙ     ¨  ³ÛÉ  

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 

  -Î³ï³ñ»É  »Ù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÝ³ÏÇã   Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 85   ³ÝÓ³Ýó  ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ,  ùÝÝ³ñÏ»É  

µáÉáñ  ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ,  µáÕáùÝ»ñÁ,  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  áñáÝóÇó  70-ÇÝ  ïñí»É  ¿  ¹ñ³Ï³Ý  

ÉáõÍáõÙ: 

  -²ßË³ï³Ï³½ÙÇ   ÙÇçáóáí Ï³ï³ñ»É  »Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  3 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ  ÁÝï³Ý»Ï³Ý  

Ýå³ëïÇ   Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ  ÷³ëï³·ñÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,  ÇÝãå»ë  Ý³¨  

³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ³Ù»Ý³ÙÛ³  ë»é³-ï³ñÇù³ÛÇÝ  Ñ³ßí³éÙ³Ý   ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

-Ðñ³íÇñ»É  »Ù  §ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÛ³Ý  ¨  Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý  Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ  1  ÝÇëï, 

ùÝÝ³ñÏí»É  »Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ³Ý³å³Ñáí  ¨ ÍÝáÕ³½áõñÏ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ  

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý,  áõëÙ³Ý  Ñ»ï  Ï³åí³Í  Ñ³ñó»ñ,  ïñ³Ù³¹ñí»É   ¿ 

¹ñ³Ù³Ï³Ý  û·ÝáõÃÛáõÝ: 

  -ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  å³ï×»Ý»ñ,  ù³Õí³ծùÝ»ñ,  ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ  »Ù  ïñ³Ù³¹ñ»É   Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

205  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ: úÅ³Ý¹³Ï»É »Ù ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ   µ³ÝÏ»ñÇó 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  í³ñÏ»ñ   ëï³Ý³Éáõ   

Ýå³ï³Ïáí: Արձակել   եմ  3  կարգադրություն,  ընդունել 27 որոշում,  հրավիրել և  վարել եմ  

համայնքի ավագանու   5 նիստ: 

üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ   µÝ³·³í³éáõÙ 
 

²å³Ñáí»É   »Ù   µÛáõç»áí  Ý³Ë³ï»ëí³Í   »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ  Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ,   ïÝûñÇÝ»É  

µÛáõç»Ç  ÙÇçáóÝ»ñÁ`  ³å³Ñáí»Éáí  ¹ñ³Ýó   Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  û·ï³·áñÍáõÙÁ,  ëïáñ³·ñ»É  

µáÉáñ   ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: 

  -Î³½Ù³Ï»ñå»É  ¨  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ÙÇçáóáí  Çñ³Ï³Ý³óñ»É  »Ù  II ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ  

Ïïñí³Íùáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í. 

շենքերի ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ  ·³ÝÓáõÙÁ    122,2հազ. ¹ñ³Ù,   99,7 % 

ÑáÕÇ  Ñ³ñÏÇ  ·³ÝÓáõÙÁ     5040,0հազ. ¹ñ³Ù               68  %    

í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý  ÑáÕÇ  í³ñÓÁ  ------ ¹ñ³Ù,  

խմելաջրի վարձավճարը      865,0 հազ. դրամ                 42 % 

մեքենաների գույքահարկ     400,0հազ. դրամ                 18 % 

տեղական տուրքեր և վճարներ   80,0հազ. դրամ            100 % 

Աշխատակազմի միջոցով կազմել և ավագանու նիստի  հաստ%ատմանն եմ ներկայացրել 

Երասխահունի համայնքի 2017 թվականի բյուջեի մեջ կատարվելիք անհրաժեշտ 

փոփոխությունները : 

              

ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 

- ²ç³Ïó»É  »Ù   աշնանային   ½áñ³ÏáãÇÝ,  ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÇó  ëï³óí³Í 15 Í³Ýáõó³·ñ»ñÁ  

Ñ³ÝÓÝí»É  ¿  ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ,  ³å³Ñáí»É  Ýñ³Ýó  Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÁ ½ÇÝÏáÙÇս³ñÇ³ï,  

áñáÝóÇó  7  Ù»ÏÝ»É  »Ý  Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ  Í³é³ÛáõÃÛ³Ý:   ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ  »Ý  ï³ñí»É  
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Ñ»ï³Ëáõ½Ù³Ý  Ù»ç  ·ïÝíáÕ  6  ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ  ·ïÝí»Éáõ  í³ÛñÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ  

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ,  áñåÇë½Ç  áã  áù  ãËáõë³÷Ç  ½ÇÝíáñ³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: 
Համապատասխան որոշումներով ստեղծվել է համայնքի արտակարգ իրավիճակներում 

ազգաբնակչության  տարահանման հանձնաժողով և հաստատվել  է համայնքի 

քաղաքացիական պաշտպանության պլանը:  

 -Î³½Ù³Ï»ñå»É  ¨  ³ÝóÏ³óñ»É  »Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  2 ë»ÙÇÝ³ñ  ¹³ëÁÝÃ³ó  

¨ 1  ·áñÍÝ³Ï³Ý  í³ñÅ³Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ    ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý   åÉ³ÝÇ   

³ñï³Ï³ñ·  Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý  ëË»Ù³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:  

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý   Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí  ¨  áñáßáõÙÝ»ñáí  í»ñ³Ý³Û»É  ¨  Ñ³Ù³Éñí»É »Ý 

Ý³Ë³ï»ëí³Í  çáÏ³ïÝ»ñÇ ¨ ûÕ³ÏÝ»ñÇ   Ï³½Ù»ñÁ,  ³ÝóÏ³óí»É  ¿  ³ÝÑñ³Å»ßï   

ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨  ³ÛÉ  ÝÛáõÃ³Ï³Ý  å³ñ³·³Ý»ñÇ  ï»Ë½ննÙ³Ý  ¨  ëïáõ·Ù³Ý    

³ßË³ï³ÝùÝեñÁ: 

                                                       
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý  ¨   ÑáÕû·ï³·áñÍÙ³Ý   µÝ³·³í³éáõÙ 

     

Ապահովել եմ համայնքի հողատարածքների օգտագործումը և շահագործումը ըստ դրանց 

նպատակային և գործառնական նշանակության, ձեռնարկել մշակվող հողերի բերրի շերտի 

պահպանման, աղակալումից, էռոզիայից զերծ պահելու համար: Կրճատվել են չմշակվող 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերի  քանակը շուրջ 5%-ով, չմշակվող 

գյուղատնտեսական հողատարածքներ գրեթե չկան: Ամենօրյա աջակցություն եմ ցուցաբերել 

համայնքում իրականցված  շինարարական աշխատանքներին ՝ մասնավորապես 

համայնքային ենթակայության ավտոճանապարհի, համայքնի ոռոգման  ներտնտեսային 

ցանցի  ջրատարների կառուցապատման,  հիմնանորոգման, մասնակի վերանորոգման 

աշխատանքներին: Ավազապատվել և կոպիճապատվել են համայնքի փողոցների զգալի մասը 

համայնքի բյուջեի  միջոցների հաշվին: 

 

ÎáÙáõÝ³É  ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  ¨  µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 
 

  -Ð³Ù³ÛÝùÇ   ÙÇçáóÝ»ñÇ  Ñ³ßíÇÝ  ³ÙÇëÁ  4 ³Ý·³Ù    Ï³ï³ñí»É  ¿   Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³ÍùÇ 

³Õµ³Ñ»é³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,  ÑÝ³ñ³íáñÇÝë  µ³ñեÏ³ñ·í»É    »Ý  µ³í³Ï³ÝÇÝ  Ãíáí   

÷áÕáóÝ»ñ, ÙÇ  ù³ÝÇëÁ   ³í³½³å³ïí»É   »Ý՝  համայնքի միջոցների հաշվին: 

  -Î³ï³ñ»É  »Ýù Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ËÙ»É³çñÇ  ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ³é³ÝÓÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,  ³Ù»ÝûñÛ³  í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ  ¿  Çñ³Ï³Ý³óíել   

ËÙ»É³çñÇ  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ   ¨  ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³ÝÁ, ազգաբնակչությանը 

ապահովել ենք շուրջoրյա խմելաջրով : 

  -ì³ñÓ»É  »Ù  ·ÛáõÕÇ  ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý  å³Ñ³Ï,  áñÁ  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  ¿  

Ù³ùñÙ³Ý  ¨  µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ÉáõÍí³Í  ¿  ËÙ»É³çñÇ  ¨  Éáõë³íáñÙ³Ý  

Ñ³ñóÁ: ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ  »Ù  óáõó³µ»ñ»É  Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  ·³½³ýÇÏ³óÙ³Ý   ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  

Ï³ï³ñ»ÉÇë,  ³Ûë  ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ  ·³½³ýÇÏ³óí»É    ¿  ¨ë  5 ³é³ÝÓÝ³ïáõÝ: Համայնքի բյուջեի 

միջոցների հաշվին անցկացվել է համայնքի ևս 1 փողոցի գիշերային լուսավորություն 500 

մետր երկարությամբ : 
 

îñ³ÝëåáñïÇ  ¨  Ï³åÇ  µÝ³·³í³éáõÙ 

²å³Ñáí»É  »Ù  §ìÇí³  ê»É-Øîê¦  ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý  ß³ñÅ³Ï³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ  å³ñµ»ñ³µ³ñ  

³Ûó»ÉáõÙÁ  Ñ³Ù³ÛÝù,  áñÁ  ï»ÕáõÙ ï³ñ³µÝáõÛÃ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ  ¿  Ù³ïáõóáõÙ  

µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇÝ,  Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ    ÷³Ã»Ã³ÛÇÝ     Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ    ÁÝ¹·ñÏ»É    »Ýù  

¨ë  10  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ,    áñÇ  ë³Ï³·ÇÝÁ  8  ³Ý·³Ù  ¿Å³Ý  ¿  ëáíáñ³Ï³ÝÇó: 
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  -úÅ³Ý¹³Ï»É  »Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  ³éÏ³  ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ  ¨  ³ÛÉ  ·ÛáõÕï»ËÝÇÏ³ÛÇ  

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ,  áñå»ë½Ç  աշնանային   ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Çñ³Ï³Ý³óí»Ý  Å³Ù³Ý³ÏÇÝ: Տեղադրվել են համայնքային ենթակայության 

ավտոմոբիլային ճանապարհի   սահմանանիշերը,   ուղեցույցները, երթևեկության կանոնների 

նշաները: Համայնքի միջոցների հաշվին վերականգնվել են վնասված և շարքից դուրս եկած 

կահավորանքները : 
 

²é¨ïñÇ  ¨  ëå³ë³ñÏÙ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 

 

Կատարել ենք առևտրի, կենցաղային սպասարկման օբյեկտների  ստուգման աշխատանքները,  

ստուգվել է առևտրի 3 օբյեկտ կազմել տեղեկանքները  և արձանագրությունները  որոնցից 

մեկական օրինակ տրվել են համապատասխան կազմակերպություններին  և անհատ 

ձեռներեցներին: Կազմել ենք կիսամյակային հաշվետվությունները և ներկայացրել Արմավիրի 

մարզպետարան:  

  -îñí»É  ¿  á·»ÉÇó  ËÙÇãùÇ  ¨ ÍË³ËáïÇ  ³ñï³¹ñ³ÝùÇ  í³×³éùÇ  2  ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ,    

Çñ³Ï³Ý³óñ»É  »Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ·áñÍáÕ    ³é¨ïñÇ  Ï»ï»ñÇ  ëïáõ·Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,  

կազմել  համապատասխան  արձանագրություններն  ու տեղեկանքները: 

 

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  Ï³ñ·Ç  å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 

 

  -Øßï³Ï³Ý  ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ  »Ýù  óáõó³µ»ñ»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ï³ñ³ÍùÁ  ëå³ë³ñÏáÕ  

áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý  ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  Ï³ñ·Á  å³Ñå³Ý»Éáõ, í³ñã³Ï³Ý  ¨  

ùñ»³Ï³Ý  Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ   µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ,  Ï³ÝË»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí: 

  -àëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý  ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ  Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Ùß³Ï»É  ¨ Çñ³Ï³Ý³óñ»É  »Ýù  

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  Ñ³ïÏ³å»ë  »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ  Ùáï ·áÕáõÃÛ³Ý,  ËáõÉÇ·³ÝáõÃÛ³Ý,  

ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý  ¨  ³ÛÉ  ï»ë³ÏÇ  Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ  Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý   Ýå³ï³Ïáí: 

Պարբերաբար  ոստիկանության աշխատակիցներից տեղեկություններ ենք ստացել  

համայնքում  կատարվող  իրավախախտումների  վերաբերյալ,  ձեռնարկել   անհրաժեշտ 

միջոցառումներ: Աշխատանքներ են տարվել անասնագոմերը հուսալի փականներով 

ապահովելու համար` համայնքում անասնագողության դեպքերը բացառելու համար:  

Համայնքում առկա 2 հանրակացարանային մասնաշենքերի մուտքերի փայտաշեն դռները 

փոխարինվել են մետաղյա դռներով , շքամուտքերը և շրջակա տարածքը ապահովվել է 

գիշերային լուսավորությամբ , գողության դեպքերը բացառելու նպատակով : 

 

 
 

ÎñÃáõÃÛ³Ý,  Ùß³ÏáõÛÃÇ  ¨  »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý  Ñ»ï   ï³ñíáÕ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  

µÝ³·³í³éáõÙ 

 -Ð³Ù³ÛÝùÇ   »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  2 ³Ý·³Ù  Ï³½Ù³Ï»ñå»É  »Ýù  Ñ³Ù»ñ·- ÙÇçáó³éáõÙ,  

ïñ³Ù³¹ñ»É    Ñ³Ù»ñ·Ç  ïáÙë»ñÁ: 

  Ð³Ù³ÛÝùÇ  ÙÇçáóÝ»ñÇ  Ñ³ßíÇÝ  ëï»ÕÍ»É  »Ýù  Ñ³ÛÏ³Ï³Ý    ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý   ¨  

³½·³·ñ³Ï³Ý  å³ñÇ ËÙµ³Ï,   áñï»Õ  ëáíáñáõÙ  »Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ßáõñç  25  »ñ»Ë³Ý»ñ: 

²ç³Ïó»É  »Ù  ÙÇçÝ³Ï³ñ·  ¹åñáóÇ  µÝ³Ï³ÝáÝ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ,  ¹åñáó  Ñ³×³Ë»Éáõó  

Ëáõë³÷áÕ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  ¨  Ýñ³Ýó  ÍÝáÕÝ»ñÇ  Ñ»ï  ï³ñ»É  µ³ó³ïñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,  

Ñ»ï¨»É  áõëÙ³Ý  áñ³ÏÇ  ¨ ÏñÃ³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: Ամեն կերպ օժանդակել ենք 

միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքներին, հիմնովին 

փոխվել են տանիքը, պատուհանները, դռները, կատարվել են ներքին և արտաքին հարդրման 
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աշխատանքները  ինչը իր հերթին նպաստում է ուսման և կրթամակարդակի բարձրացմանը : 

Դպրոցի աշակերտներին համայնքի բյուջեից  տրամադրել եմ ամանորի կապակցությամբ  

համերգի տոմսեր  և նվերներ : Կազմակերպվել են հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ, 

<<Համայնքների զարգացման հիմնադրամի>> միջոցով և համայնքի մասնաբաժնի ներդրմամբ 

միջնակարգ դպրոցի շենքը  ջեռուցելու, հիմնանորոգելու, ամրացնելու նպատակով, 

գործընթացը գտնվում է սկզբնական փուլում:    Նախադպրոցական կրթության ծրագրի 

շրջանակում համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին գործում է նախակրթարանի 1 խումբ , 

որտեղ սովորում են 20 երեխաներ : 

 

 

 

²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý,   ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ  ¨ ëåáñïÇ  µÝ³·³í³éáõÙ 
 

  -úÅ³Ý¹³Ï»É  »Ù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µáõÅÏ»ïÇ  µÝ³Ï³ÝáÝ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ÉáõÍ»É 

¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ  ¨ ç»éáõóÙ³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ,    µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ  ëï³ÝáõÙ »Ý  áñ³ÏÛ³É  

Ù³ïã»ÉÇ  µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:  Î³½Ù³Ï»ñå»É   ³ñ¨»ÉÛ³Ý  Ù³ñï³ñí»ëïÇ  å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ  

ßáõñç 20  å³ï³ÝÇÝ»ñÇ   Ñ³Ù³ñ,  áñáÝóÇó  ß³ï»ñÁ  Ù³ñ½³ÛÇÝ,  Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý  

Ùñó³ß³ñ»ñáõÙ ·ñ³í»É  »Ý  Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ  ï»Õ»ñ  ¨  ÇÙ  ÏáÕÙÇó  ³ñÅ³Ý³ó»É  ¹ñ³Ù³Ï³Ý  

Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ: 
 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 
 

  -²ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ÙÇçáóáí  ³ç³Ïó»É  »Ù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µáÉáñ  ÑáÕû·ï³·áñÍáÕ  ïÝï»ëáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ßáõñç  170 Ñ³. ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  íñ³  աշնանային   

·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»ÉÇë,  Ù³ëÝ³íáñ³å»ë  

ë»ñÙ³óáõÝ»ñÇ  Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý  ·áñÍáõÙ,     ·ÛáõÕï»ËÝÇÏ³Ûáí ³å³Ñáí»Éáõ  Ñ³ñóáõÙ, 

կատարվել է որակյալ աշնանացանք: Î³ï³ñ»É  »Ýù   Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  ³éÏ³  µáÉáñ  ï»ë³ÏÇ  

³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ  ¨  ÃéãáõÝÝ»ñÇ,  åñáýÇÉ³ÏïÇÏ    µáõÅÙ³Ý  ¨  í³ÏóÇÝ³óÙ³Ý   

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: ÐáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ  ½µ³ÕíáÕ  Ù»Ý³ïÝï»ëÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É  »Ù  

¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ  §Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ  Ù³ñï³Ññ³í»ñ  ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù §Ð³Û³ëï³Ý ¦  ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ  

ÏáÕÙÇó  ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ  §æñÇó  ¹»åÇ  ßáõÏ³¦  Íñ³·ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,  ¨ë  12 

Ù»Ý³ïÝï»ë  ëï³ó»É  »Ý  áñ³ÏÛ³É  áõëáõóáõÙ ¨  íÏ³Û³Ï³Ý:  Գյուղատնտեսության 

աջակցության մարզային կենտրոնի օժանդակությամբ անցկացրել ենք երկարաժամկետ 

գյուղատնտեսական վարկավորման դասընթացներ համայնքի հողօգտագործողների հետ , 

թվով 30 բնակիչներ ստացել են որակավորման սերտեֆիկատներ : 

Համայնքում   ոռոգման  ջրի  սակավության պատճառով   չէր  ոռոգվում   շուրջ  15 հա.  գյուղա-

տնտեսակն  նշանակության    հողատարածք:   Այդ նպատակով  միջնորդությամբ  հանդես ենք  

եկել   <Ջրային  տնտեսության պետական կոմիտեի   ԾԻԳ  գրասենյակում>  համայնքում   թվով  

1 հատ  խորքային հորի  հորատման  համար,  ներկայումս աշխատանքները ավարտվել են  և   

հողօգտագործողները   հնարավորություն   ունեն   կատարել  գարնանացանը  վերոհիշյալ 

հողատարածքների  վրա:   Բացի այդ    հորատվող  հորերի  սպասարկման համար  

կառուցվելու է    2  կմ.  –ից ավելի   բետոնե  կիսախողովակներով   ջրատար,  որպեսզի   

բացառվի  ոռոգման  ջրի  կորուստը:  

 

19.01.2018Ã. 

²ñÙ³íÇñÇ  Ù³ñ½Ç  ºñ³ëË³ÑáõÝ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
 

Õ»Ï³í³ñ`                                                ²ñÙ»Ý  ²í»ïÇëÛ³Ý 
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