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        ՏԱՐԵԿԱՆ     ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ                                                  

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü    Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 
 

ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ   Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ   å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý   µÝ³·³í³éáõÙ 
 

  -Ð³Ù³ÛÝùÇ   µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ  ûñÇÝ³Ï³Ý  ß³Ñ»ñÁ  å³ßïå³Ý»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí 320 

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 225   ³ÝÓ³Ýó  ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ,  

ùÝÝ³ñÏ»É  µáÉáñ  ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ,  µáÕáùÝ»ñÁ,  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  áñáÝóÇó  190-ÇÝ  

ïñí»É  ¿  ¹ñ³Ï³Ý  ÉáõÍáõÙ: 

  -²ßË³ï³Ï³½ÙÇ   ÙÇçáóáí Ï³ï³ñ»É  »Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  4 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 335  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ: úÅ³Ý¹³Ï»É »Ù ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ   

µ³ÝÏ»ñÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  í³ñÏ»ñ   

ëï³Ý³Éáõ   Ýå³ï³Ïáí:        Արձակել   եմ  6  կարգադրություն,  ընդունել 74 

որոշում,  հրավիրել և  վարել եմ  համայնքի ավագանու   9 նիստ: 

üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ   µÝ³·³í³éáõÙ 

Աշխատակազմի միջոցով կազմել և ավագանու նիստի  հաստատմանն եմ 

ներկայացրել Երասխահունի համայնքի 2018թվականի բյուջեի նախագիծը, ինչպես 

նաև աշխատակազմի  թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային 

դրույքաչափերը, տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը: 

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  տարեկան 

Ïïñí³Íùáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í. 

շենքերի ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ  ·³ÝÓáõÙÁ     25,5հազ. ¹ñ³Ù           18% 

ÑáÕÇ  Ñ³ñÏÇ  ·³ÝÓáõÙÁ                      7550.0հազ. ¹ñ³Ù 100%                

í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý  ÑáÕÇ  í³ñÓÁ        150,0հազ. ¹ñ³Ù            100% 

խմելաջրի վարձավճար                      1917,0հազ. դրամ,          93% 

Տեղական տուրքը                                 476,0հազ. դրամ               53% 

ավտոմեքենաների գույքահարկ        2558,0հազ.դրամ            106% 

Աշխատակազմի միջոցով կազմել և ավագանու նիստի  հաստատմանն եմ 

ներկայացրել Երասխահունի համայնքի 2018 թվականի բյուջեի մեջ կատարվելիք 

անհրաժեշտ փոփոխությունները : 

              

  

 



  

ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 

- ²ç³Ïó»É  »Ù  գարնանային և  աշնանային   ½áñ³Ïáãերին ,  ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÇó  

ëï³óí³Í 26  Í³Ýáõó³·ñ»ñÁ  Ñ³ÝÓÝí»É  ¿  ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ,  ³å³Ñáí»É  Ýñ³Ýó  

Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÁ ½ÇÝÏáÙÇս³ñÇ³ï,  áñáÝóÇó  10  Ù»ÏÝ»É  »Ý  Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý:   ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ  »Ý  ï³ñí»É  Ñ»ï³Ëáõ½Ù³Ý  Ù»ç  ·ïÝíáÕ  5  

½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ  ·ïÝí»Éáõ  í³ÛñÁ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ,  áñåեë½Ç  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  ¨ 2  ·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: Աջակցել եմ  պատերազմի վետերանների սոցիալական 

առողջապահական  և այլ բնույթի   խնդիրների լուծմանը մայիսի 9 –ի օրվա 

կապակցությամբ  երիտասարդների հայրենասիրական դաստիարակության ծրագրի 

շրջանակում  համայնքի ավագանու թույլտվությամբ անցկացրել եմ միջոցառում  

հրավիրելով  պատերազմի վետերաններին և արցախի ազատամարտիկներին,  

հանձնել ենք նվերներ և դրամական պարգևներ : 

                                                      
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý  ¨   ÑáÕû·ï³·áñÍÙ³Ý   µÝ³·³í³éáõÙ 

  Կազմել և համայնքի ավագանու հաստատմանն եմ ներկայացրել համայնքի հողերի 

օգտագործման ,  գոտիավորման  սխեմաներն ու համայնքի գլխավոր հատակագիծը: 

Համայնքի ավագանու սահմանած կարգով և  սահմանած վարձավճարների 

համապատասխան որոշումներ եմ կայացրել  համայնքի սեփականություն  

հանդիսացող 11 հա գյուղնշանակության վարելահողը  համայնքի  բնակիչներին 

վարձակալությամբ  հատկացնելու մասին, մրցույթում հաղթող ճանաչված 

բնակիչների հետ կնքել ենք հողի վարձակալությամբ պայմանագրեր:   

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 

ամբողջությամբ , ներկայումս չմշակվող գյուղնշանակության հողատարածքներ 

գրեթե չկան. Ամենօրյա աջակցություն եմ ցուցաբերել համայքում իրականցված  

շինարարական աշխատանքներին՝ մասնավորապես միջնակարգ դպրոցի շենքի  

հիմնանորոգման, համայնքի  տարածքով անցնող  միջպետական ավտոմայրուղու, 

համայնքային ենթակայության ավտոճանապարհի, համայնքի ոռոգման  

ներտնտեսային ցանցի  ջրատարների կառուցապատման,  հիմնանորոգման, 

մասնակի վերանորոգման աշխատանքներին: Անմիջական վերահսկողություն եմ 

սահմանել համայնքի  սեփականություն հանդիսացող   անշարժ և շարժական գույքի 

պահպանման նկատմամբ , ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պատկանող հողերի պահպանմանը, դրանց օգտագործմանը  ըստ նպատակային 

նշանակության,  մատուցվել է մասնագիտական  խորհրդատվական ծառայություն, 



նվազել է չմշակվող հողատարածքների քանակը և համայնքում առկա  530 հա. 

գյուղնշանակության հողերից 2018 թվականին չմշակվող  հողատարածք գրեթե չի 

մնացել: Կազմվել և համայնքի ավագանուն և կադաստրի ստորաբաժանման 

հաստատմանն եմ ներկայացրել համայնքի 2018 թվականի հողային հաշվեկշիռը : 

Աշխատակազմի միջոցով կազմակերպել եմ համայնքի  սեփականություն 

հանդիսացող գույքի  գույքագրման աշխատանքները,  կազմել համապատասխան 

փաստաթղթերը  և ներկայացրել համայնքի ավագանու հաստատմանը : 

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,  մեծ մասը   ³í³½³å³ïí»É   »Ý:   

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

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

Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ   ËÙ»É³çñÇ  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ   ¨  ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³ÝÁ, 

ազգաբնակչությանը ապահովել ենք շուրջօրյա 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   տարի   ·³½³ýÇÏ³óí»É    ¿  

¨ë 10 ³é³ÝÓÝ³ïáõÝ: 
 

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  14  µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ,    áñÇ  ë³Ï³·ÇÝÁ  8  ³Ý·³Ù  

¿Å³Ý  ¿  ëáíáñ³Ï³ÝÇó: 

  -úÅ³Ý¹³Ï»É  »Ýù  Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ  ³éÏ³  ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ  ¨  ³ÛÉ  ·ÛáõÕï»ËÝÇÏ³ÛÇ  

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

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Çñ³Ï³Ý³óí»Ý  Å³Ù³Ý³ÏÇÝ:  
 

²é¨ïñÇ  ¨  ëå³ë³ñÏÙ³Ý  µÝ³·³í³éáõÙ 

 

Կատարել ենք թվով 3 առևտրի, կենցաղային սպասարկման օբյեկտների  ստուգման 

աշխատանքները,  կազմել տեղեկանքները  և արձանագրությունները  որոնցից 

մեկական օրինակ տրվել են համապատասխան կազմակերպություններին  և անհատ 

ձեռներեցներին: Կազմել ենք կիսամյակային և տարեկան  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: Վարչական իրավախախտումների համար 

պատասխանատվության եմ ենթարկել  համայնքի 6 բնակիչների: 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  30 

»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 աշխատանքների, հիմնովին փոխվել են տանիքը, պատուհանները, 

դռները, կատարվել են ներքին և արտաքին հարդրման աշխատանքները  ինչը իր 

հերթին նպաստում է ուսման և կրթամակարդակի բարձրացմանը: Դպրոցի 

աշակերտներին համայնքի բյուջեից  տրամադրել եմ Ամանորի կապակցությամբ  

համերգի տոմսեր  և նվերներ: Միջնակարգ դպրոցում գործում է նախակրթական 

ուսումնական  2 խմբակ , որից մեկը գործում է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին: 

 

 

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:  Î³½Ù³½Ï»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»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ßáõñç  550 Ñ³. ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  íñ³  գարնանային և 

աշնանային   ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»ÉÇë և 

իրականացնելիս,  Ù³ëÝ³íáñ³å»ë  ë»ñÙ³óáõÝ»ñÇ,  Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý  ·áñÍáõÙ,     

·ÛáõÕï»ËÝÇÏ³Ûáí ³å³Ñáí»Éáõ  Ñ³ñóáõÙ, կատարվել է որակյալ աշնանացանք, 

հացահատիկի բերքահավաքը, բանջարաբոստանաին կուլտուրաների բերքահավաքը 

և իրացումը: 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  18 Ù»Ý³ïÝï»ë  ëï³ó»É  »Ý  áñ³ÏÛ³É  áõëáõóáõÙ ¨  íÏ³Û³Ï³Ý:   
Կատարել ենք համայնքում առկա բոլոր տեսակի անասունների և թռչունների 

սեռատարիքային հաշվառման աշխատանքները ,  կազմել բոլոր 

հաշվետվությունները և ներկայացրել վիճակագրական գործակալությանը: 

Համայնքում   ոռոգման  ջրի  սակավության պատճառով   չէր  ոռոգվում   շուրջ  10 հա.  

գյուղատնտեսական  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   կունենան   կատարել  գարնանացանը  վերոհիշյալ 

հողատարածքների  վրա:   Բացի այդ    հորատվող  հորերի  սպասարկման համար  

կառուցվել է    2  կմ.  –ից ավելի   բետոնե  կիսախողովակներով   ջրանցք,  որպեսի   

բացառվի  ոռոգման  ջրի  կորուստը: Աջակցել և խիստ հսկողություն ենք սահմանել  

համայնքում առկա բոլոր տեսակի անասունների   վակցինացման  և պրոֆիլակտիկ 

բուժման  աշխատանքները կատարելիս:  

Աշխատակազմի միջոցով կատարել ենք համայնքի  բոլոր ցանքատարածությունների, 

բազմամյա տնկարքների և այլ մշակաբույսերի  տարածքների և միջին 

բերքատվության քանակի հաշվառման աշխատանքները , կազմել համապատասխան 

հաշվետվությունները: 

Համայնքի շուրջ 55  հա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների վրա 

կատարել ենք մկնանման կրծողների դեմ  պայքարի աշխատանքներ ցինկի  ֆոսֆիդի  

պատրաստուկով : Կազմակերպել եմ գարնանը տնտեսություններին  տրամադրված 

սերմացուների,  պարարտանյութերի  բաշխման և հաշվառման աշխատանքները ,  

մատուցել ենք մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություն  բոլոր 

հողօգտագործողներին  մշակման, հիվանդությունների դեմ պայքարի, 

հողատարածությունների  ոռոգման աշխատանքները կատարելիս : 

²ñÙ³íÇñÇ  Ù³ñ½Ç  ºñ³ëË³ÑáõÝ  Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
 

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