
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը  
  

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
7 նոյեմբերի 1995թ. Ն-062-I 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

  
  

Հոդված 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ 
  

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը և համայնքները: 
Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր: 
(1-ին հոդվածը խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ և ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ  

  
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի:  
Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են` 
  
Մարզը  
  

Մարզկենտրոնը  

Արագածոտն Աշտարակ  
Արարատ Արտաշատ  
Արմավիր  Արմավիր 
Գեղարքունիք  Գավառ 
Լոռի  Վանաձոր 
Կոտայք Հրազդան  
Շիրակ  Գյումրի 
Սյունիք Կապան  
Վայոց ձոր  Եղեգնաձոր  
Տավուշ Իջևան  
  
(2-րդ հոդվածը փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն) 

  
Հոդված 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ և ԵՐևԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ  
  

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական 
սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:  

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի նախկին վարչական 
շրջանների տարածքները:  

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի նախկին վարչական շրջանների 
տարածքները:  

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների 
տարածքները:  

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի նախկին 
վարչական շրջանների տարածքները:  

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին 
վարչական շրջանների տարածքները:  

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները: 
Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի և Արթիկի նախկին վարչական շրջանների 

տարածքները:  



Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների 
տարածքները:  

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի և Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:  
Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջևանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի նախկին վարչական շրջանների 

տարածքները:  
(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն) 
(3-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն) 
  
Հոդված 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ  

  
Բնակավայրերը մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն 

կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված 
տարածքային միավորներ են:  

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը, նրանց դասակարգումը` գյուղ կամ քաղաք, տրվում է 
սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:  

Սույն օրենքի հավելված 2-ի 2.2-րդ բաժնի 78-րդ կետում նշված Պարույր Սևակ, 2.10-րդ բաժնի 5-րդ կետում 
նշված Ազատամուտ և 49-րդ կետում նշված Ոսկեպար համայնքների վարչական սահմանները կճշտվեն 
Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունների կարգավորումից հետո: 

(3-րդ մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն) 
(4-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն) 
(5-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն) 
(4-րդ հոդվածը փոփ 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ  

   
Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:  
Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ

միասին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:  
Քաղաքի դասակարգում ունեցող բնակավայր ընդգրկող համայնքները կոչվում են քաղաքային համայնքներ, 

միայն գյուղի դասակարգում ունեցող բնակավայրեր ընդգրկող համայնքները` գյուղական համայնքներ:  
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող 

հավելված 2-ում:  
(5-րդ մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)  
(6-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն) 
Երևան քաղաքի սահմանները որոշվում են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 
Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոն է համարվում առավել բնակչություն ունեցող 

բնակավայրը: 
(5-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, փոփ., խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ  

  
Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, 

նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, 
ինչպես նաև մարզերի, բնակավայրերի, թաղամասերի, համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները 
կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ 
համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:  

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, 
օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի 
բնակչության կարծիքը: 

 Մարզերի, Երևան քաղաքի և համայնքների սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության 
փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են սույն օրենքով։ 

Համայնքների և մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

(6-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ. 28.11.06 ՀՕ-217-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 05.02.09 
ՀՕ-50-Ն, 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)  



  
Հոդված 6.1. Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի 

բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 6-ում։ 
(6.1 հոդվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն)  
  
Հոդված 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

  
(7-րդ հոդվածը խմբ. 30.06.96 ՀՕ-73, ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)  
  
Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում: 
(8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում: 
(8.1-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում: 
(8.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում: 
(8.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.4-ում: 

(8.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.5-ում: 

(8.5-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.6. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  



Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում: 

(8.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում: 

(8.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.8-ում: 

(8.8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.9-ում: 

(8.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.10-ում: 
(8.10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.11-ում: 
(8.11-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում: 
(8.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում: 

(8.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.14. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում: 

(8.14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.15. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում: 
(8.15-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում: 
(8.16-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում: 
(8.17-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում: 
(8.18-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.19-ում: 
(8.19-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.20. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.20-ում: 
(8.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում: 
(8.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.22. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում: 

(8.22-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում: 
(8.23-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.24-ում: 
(8.24-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.25. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում: 

(8.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում: 
(8.26-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.27.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.27-ում: 

(8.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.28.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.28-ում: 
(8.28-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում: 
(8.29-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   



Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում: 

(8.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.31. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում: 

(8.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.32. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում: 

(8.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում: 

(8.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.34. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ում: 

(8.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.35. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում: 
(8.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.36. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.36-ում: 

(8.36-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.37-ում: 

(8.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.38. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  



Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.38-ում: 

(8.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
    

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.39-ում: 

(8.39-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
    

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.40-ում: 

(8.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.41-ում: 
(8.41-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.42-ում: 
(8.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.43-ում: 
(8.43-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.50-ում: 
(9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.1-ում: 
(9.1-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.2-ում: 

(9.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.3-ում: 
(9.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում: 
(9.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.5-ում: 
(9.5-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.6-ում: 
(9.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում: 
(9.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.8-ում: 
(9.8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում: 
(9.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.10-ում: 

(9.10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
   

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.11-ում: 

(9.11-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.12-ում: 
(9.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում: 
(9.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
    

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.14-ում: 

(9.14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.15-ում: 
(9.15-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.16-ում: 
(9.16-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.17-ում: 
(9.17-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.18-ում: 

(9.18-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.19-ում: 
(9.19-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում: 
(9.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.21-ում: 
(9.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.22-ում: 
(9.22-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.23-ում: 
(9.23-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.24-ում: 
(9.24-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում: 
(9.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.26-ում: 

(9.26-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում: 
(9.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.28-ում: 
(9.28-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.29-ում: 
(9.29-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.30-ում: 
(9.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.31-ում: 
(9.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում: 
(9.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.33. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում: 
(9.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.34-ում: 

(9.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.35-ում: 
(9.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.36-ում: 
(9.36-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում: 
(9.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.38-ում: 
(9.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.39-ում: 
(9.39-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում: 
(9.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.41-ում: 
(9.41-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 
նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.42-ում: 

(9.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.43-ում: 
(9.43-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.44-ում: 
(9.44-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.45-ում: 
(9.45-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.46-ում: 
(9.46-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.47-ում: 
(9.47-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.48-ում: 
(9.48-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.49-ում: 
(9.49-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  



Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.50-ում: 

(9.50-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 10. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, 
վարձակալության և կառուցապատման տրամադրելը 

  
Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` տասը տարվա ընթացքում, համայնքների վարչական սահմաններում 

ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից կարող են 
օտարվել, ինչպես նաև անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման 
իրավունքով տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

(10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  
Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում: 
(11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 11.1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում:  
(11.1 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.2.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում: 
(11.2 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 11.3.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:  
(11.3 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 11.4. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:  
(11.4 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.5.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում: 
(11.5 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  



Հոդված 11.6. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում: 
(11.6 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 11.7. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում: 
(11.7 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.8.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում: 
(11.8 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 11.9.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում: 
(11.9 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.10. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում: 
(11.10 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.11.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:  
(11.11 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.12.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
   
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում: 
(11.12 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.13.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:  
(11.13 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  



 Հոդված 11.14.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:  
(11.14 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 
11.15.  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում: 
(11.15 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.16. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում: 
(11.16 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.17. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:  
(11.17 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.18. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:  
(11.18 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.19. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.19-ում:  
(11.19 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.20. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում: 
(11.20 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.21. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:  
(11.21 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  



Հոդված 11.22. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:  
(11.22 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.23. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:  
(11.23 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.24. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում: 
(11.24 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.25. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական

սահմանների նկարագրությունը 
   
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում: 
(11.25 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.26. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում: 
(11.26 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 11.27. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում: 
(11.27 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.28. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում: 
(11.28 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
Հոդված 11.29. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:  
(11.29 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.30. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.30-ում:  
(11.30 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.31. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում: 
(11.31 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.32. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում: 
(11.32 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.33. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:  
(11.33 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.34. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում: 
(11.34 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.35. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում: 
(11.35 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 11.36.  Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում: 
(11.36 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
Հոդված 12. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում:  
(12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  



  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում: 
(12.1 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
 Հոդված 12.2.   Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում: 
(12.2 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.3. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում: 
(12.3 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 12.4. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:  
(12.4 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.5. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում: 
(12.5 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 12.6. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական 
համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:  
(12.6 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 12.7. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական
համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:
(12.7 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 12.8. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:  
(12.8 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.9. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը 



  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:  
(12.9 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.10. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում: 
(12.10 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.11. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:  
(12.11 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.12.  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում: 
(12.12 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.13. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13-ում:  
(12.13 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:  
(12.14 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.15. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:  
(12.15 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
Հոդված 12.16. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում: 
(12.16 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.17. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
   



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում: 

(12.17 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.18. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում: 
(12.18 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.19. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:  
(12.19 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 12.20. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում: 
(12.20 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 12.21. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում: 
(12.21 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
 Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 13.1-13.36-ում: 
(13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 13.1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում: 
(13.1 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

 Հոդված 13.2.  Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում: 
(13.2 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 13.3. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 



նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.3-ում: 
(13.3 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 13.4. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.4-ում: 
(13.4 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 13.5. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.5-ում: 
(13.5 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.6. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.6-ում:  
(13.6 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 13.7. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.7-ում:  
(13.7 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

Հոդված 13.8. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.8-ում: 
(13.8 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.9. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.9-ում: 
(13.9 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

 Հոդված 13.10. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.10-ում:  
(13.10 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.11. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.11-ում:  



(13.11 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.12. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.12-ում: 
(13.12 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.13-ում: 
(13.13 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.14. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում:  
(13.14 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.15. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.15-ում:  
(13.15 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.16. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.16-ում:  
(13.16 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 13.17. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.17-ում: 
(13.17 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
Հոդված 13.18. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.18-ում: 
(13.18 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.19. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.19-ում: 
(13.19 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 



  
 Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.20-ում:  
(13.20 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.21. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.21-ում: 
(13.21 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.22. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.22-ում:  
(13.22 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.23. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.23-ում: 
(13.23 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 13.24. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.24-ում: 
(13.24 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.25-ում:  
(13.25 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
Հոդված 13.26. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.26-ում:  
(13.26 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.27. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.27-ում:  
(13.27 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  



Հոդված 13.28. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում: 
(13.28 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 13.29. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.29-ում: 
(13.29 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 13.30. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.30-ում:  
(13.30 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.31. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.31-ում: 
(13.31 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.32. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.32-ում: 
(13.32 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.33. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.33-ում: 
(13.33 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
Հոդված 13.34.  Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.34-ում: 
(13.34 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.35. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.35-ում:  
(13.35 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

 Հոդված 13.36.Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.36-ում: 
(13.36 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  
Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.63-ում: 
(14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
 Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.1-ում: 
(14.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.2-ում: 
(14.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.3-ում: 
(14.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.4-ում: 
(14.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ  գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.5-ում: 
(14.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.6-ում: 
(14.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.7-ում: 
(14.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.8-ում: 
(14.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.9-ում: 
(14.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը    
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.10-ում: 
(14.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը    
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.11-ում: 
(14.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը     
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.12-ում: 
(14.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը      
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.13-ում: 
(14.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.14-ում: 
(14.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.15-ում: 
(14.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը    
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.16-ում: 
(14.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.17-ում: 
(14.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.18-ում: 
(14.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.19-ում: 
(14.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.20-ում: 
(14.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.21-ում: 
(14.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.22-ում: 
(14.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.23-ում: 
(14.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.24-ում: 
(14.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.25-ում: 
(14.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում: 
(14.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.27-ում: 
(14.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.28-ում: 
(14.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.29-ում: 
(14.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.30-ում: 
(14.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.31-ում: 
(14.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.32-ում: 
(14.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.33-ում: 
(14.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.34-ում: 
(14.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում: 
(14.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.36-ում: 
(14.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.37-ում: 
(14.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
   
Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.38-ում: 
(14.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.39-ում: 
(14.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.40-ում: 
(14.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.41-ում: 
(14.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.42. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.42-ում: 
(14.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.43-ում: 
(14.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.44-ում: 
(14.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.45-ում: 
(14.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.46-ում: 
(14.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.47-ում: 
(14.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.48-ում: 
(14.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.49-ում: 
(14.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.50-ում: 
(14.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.51-ում: 
(14.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.52-ում: 
(14.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.53-ում: 
(14.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
   

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.54-ում: 

(14.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
   
Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական 



համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.55-ում: 
(14.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.56-ում: 
(14.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.57-ում: 
(14.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.58-ում: 
(14.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.59-ում: 
(14.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.60-ում: 
(14.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում: 
(14.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.62-ում: 
(14.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.63-ում: 
(14.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.82-ում:  
(15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.1 Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում: 
(15.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում: 
(15.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում: 
(15.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.4-ում: 
(15.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.5-ում: 
(15.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.6-ում: 
(15.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.7-ում: 
(15.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 15.8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.8-ում: 
(15.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 15.9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.9-ում: 
(15.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.10-ում: 
(15.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.11-ում: 
(15.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.12-ում: 
(15.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 13-ում: 
(15.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.14-ում: 
(15.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.15-ում: 
(15.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.16. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.16-ում: 
(15.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)`  
  
Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.17-ում: 
(15.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.18-ում: 
(15.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.19-ում: 
(15.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.20-ում: 
(15.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.21-ում: 
(15.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.22-ում: 
(15.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.23-ում: 
(15.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.24-ում: 
(15.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.25-ում: 
(15.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.26-ում: 
(15.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.27-ում: 
(15.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.28-ում: 
(15.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.29-ում: 
(15.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.30-ում: 
(15.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.31-ում: 
(15.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.32-ում: 
(15.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.33-ում: 
(15.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.34-ում: 
(15.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.35. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.35-ում: 
(15.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.36-ում: 
(15.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.37-ում: 
(15.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.38-ում: 
(15.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.39-ում: 
(15.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.40-ում: 
(15.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.41-ում: 
(15.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.42-ում: 
(15.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.43-ում: 
(15.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.44-ում: 
(15.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.45-ում: 
(15.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.46-ում: 
(15.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.47-ում: 
(15.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.48-ում: 
(15.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.49-ում: 
(15.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.50-ում: 
(15.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.51-ում: 
(15.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.52-ում: 
(15.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.53-ում: 
(15.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.54-ում: 
(15.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.55-ում: 
(15.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.56-ում: 
(15.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.57-ում: 
(15.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.58-ում: 
(15.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը   

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.59-ում: 
(15.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.60-ում: 
(15.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.61-ում: 
(15.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.62-ում: 
(15.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.63-ում: 
(15.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.64-ում: 
(15.64 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.65-ում: 
(15.65 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
   

 Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական 
համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.66-ում: 
(15.66 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.67-ում: 
(15.67 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.68. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.68-ում: 
(15.68 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.69-ում: 
(15.69 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.70-ում: 
(15.70 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.71-ում: 
(15.71 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.72-ում: 
(15.72 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.73-ում: 
(15.73 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.74-ում: 
(15.74 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.75-ում: 
(15.75 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.76-ում: 
(15.76 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.77-ում: 
(15.77 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.78-ում: 
(15.78 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.79-ում: 
(15.79 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.80-ում: 
(15.80 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.81-ում: 
(15.81 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.82-ում: 
(15.82 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
 Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 16.1-16.77-ում: 
(16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
 Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում: 
(16.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
 Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.2-ում: 
(16.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
 Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում: 
(16.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
 Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.4-ում: 
(16.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում: 
(16.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
 Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.6-ում: 
(16.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
 Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.7-ում: 
(16.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
 Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.8-ում: 
(16.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
 Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.9-ում: 
(16.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.10-ում: 
(16.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)`  
  

 Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.11-ում: 
(16.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.12-ում: 
(16.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.13-ում: 
(16.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.14-ում: 
(16.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.15-ում: 
(16.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.16-ում: 
(16.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.17-ում: 
(16.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.18-ում: 
(16.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.19-ում: 
(16.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.20-ում: 
(16.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.21-ում: 
(16.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.22-ում: 
(16.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.23-ում: 
(16.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  
Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.24-ում: 
(16.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.25-ում: 
(16.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.26-ում: 
(16.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.27-ում: 
(16.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.28-ում: 
(16.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.29-ում: 
(16.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.30-ում: 
(16.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.31-ում: 
(16.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում: 
(16.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.33-ում: 
(16.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը   

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում: 
(16.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.35-ում: 
(16.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.36-ում: 
(16.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.37-ում: 
(16.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.38-ում: 
(16.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.39-ում: 
(16.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.40-ում: 
(16.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.41-ում: 
(16.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.42-ում: 
(16.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.43-ում: 
(16.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.44-ում: 
(16.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.45-ում: 
(16.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.46-ում: 
(16.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.47-ում: 
(16.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.48-ում: 
(16.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.49-ում: 
(16.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.50-ում: 
(16.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.51-ում: 
(16.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.52-ում: 
(16.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.53-ում: 
(16.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.54-ում: 
(16.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.55-ում: 
(16.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի 
վարչական սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.56-ում: 
(16.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.57-ում: 
(16.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.58-ում: 
(16.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.59-ում: 
(16.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.60-ում: 
(16.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.61-ում: 
(16.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 16.62.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.62-ում: 
(16.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.63-ում: 
(16.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.64-ում: 
(16.64 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.65-ում: 
(16.65 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.66-ում: 
(16.66 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.67-ում: 
(16.67 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.68-ում: 
(16.68 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.69-ում: 
(16.69 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.70-ում: 
(16.70 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.71-ում: 
(16.71 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.72.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.72-ում: 
(16.72 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում: 
(16.73 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

 Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.74-ում: 
(16.74 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.75-ում: 
(16.75 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.76-ում: 
(16.76 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

 Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական 
սահմանների նկարագրությունը  

  
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում: 
(16.77 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  
Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում:  
(17-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում: 
(17.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.2-ում: 
(17.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում: 
(17.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.4-ում: 
(17.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.5-ում: 
(17.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.6-ում: 
(17.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.7-ում: 
(17.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.8-ում: 
(17.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.9-ում: 
(17.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.10-ում: 
(17.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.11-ում: 
(17.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.12-ում: 
(17.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.13-ում: 
(17.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.14-ում: 
(17.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.15-ում: 
(17.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.16-ում: 
(17.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.17-ում: 
(17.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.18-ում: 
(17.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.19-ում: 
(17.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.20-ում: 
(17.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում: 
(17.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.22-ում: 
(17.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.23-ում: 
(17.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.24-ում: 
(17.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.25-ում: 
(17.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.26-ում: 
(17.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.27-ում: 
(17.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.28-ում: 
(17.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.29-ում: 
(17.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.30-ում: 
(17.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.31-ում: 
(17.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.32-ում: 
(17.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.33-ում: 
(17.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.34-ում: 
(17.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.35-ում: 
(17.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.36-ում: 
(17.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.37-ում: 
(17.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.38-ում: 
(17.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.39-ում: 
(17.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.40-ում: 
(17.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.41-ում: 
(17.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.42-ում: 
(17.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.43-ում: 
(17.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.44-ում: 
(17.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.45-ում: 
(17.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.46-ում: 
(17.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.47-ում: 
(17.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.48-ում: 
(17.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.49-ում: 
(17.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.50-ում: 
(17.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.51-ում: 
(17.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.52-ում: 
(17.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.53-ում: 
(17.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.54-ում: 
(17.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.55-ում: 
(17.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.56-ում: 
(17.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.57-ում: 
(17.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.58-ում: 
(17.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.59-ում: 
(17.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.60-ում: 
(17.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.61-ում: 
(17.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.62-ում: 
(17.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.63-ում: 
(17.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.64-ում: 
(17.64 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.65-ում: 
(17.65 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.66-ում: 
(17.66 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.67-ում: 
(17.67 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.68-ում: 
(17.68 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.69-ում: 
(17.69 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.70-ում: 
(17.70 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում: 
(17.71 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.72-ում: 
(17.72 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.73-ում: 
(17.73 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.74-ում: 
(17.74 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.75-ում: 
(17.75 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.76-ում: 
(17.76 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.77-ում: 
(17.77 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.78-ում: 
(17.78 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.79-ում: 
(17.79 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.80-ում: 
(17.80 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.81-ում: 
(17.81 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների 

նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը 

տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում:  
(18-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում: 
(18.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում: 
(18.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում: 
(18.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.4-ում: 
(18.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում: 
(18.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում: 
(18.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.7-ում: 
(18.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում: 
(18.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.9-ում: 
(18.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.10-ում: 
(18.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.11-ում: 
(18.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի 



վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.12-ում: 
(18.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.13-ում: 
(18.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում: 
(18.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում: 
(18.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.16-ում: 
(18.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում: 
(18.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.18-ում: 
(18.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում: 
(18.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական 



սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.20-ում: 
(18.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.21-ում: 
(18.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.22-ում: 
(18.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.23-ում: 
(18.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում: 
(18.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում: 
(18.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում: 
(18.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.27-ում: 
(18.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական 



համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-
ում: 

(18.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-
ում: 

(18.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.30-ում: 
(18.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.31-ում: 
(18.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում: 
(18.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.33-ում: 
(18.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.34-ում: 
(18.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.35-ում: 
(18.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 



  
Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.36-ում: 
(18.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.37-ում: 
(18.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.38-ում: 
(18.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.39-ում: 
(18.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.40-ում: 
(18.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.41-ում: 
(18.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.42-ում: 
(18.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.43-ում: 
(18.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 



  
Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.44-ում: 
(18.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում: 
(18.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում: 
(18.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը  
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում: 
(18.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի 

վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.48-ում: 
(18.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  
Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական 

համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.49-ում: 
(18.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական 

սահմանների նկարագրությունը   
  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների 

նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.50-ում: 
(18.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  
  
  
  

  
  

Ց Ա Ն Կ 

Հավելված 2 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային  

բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 
  
2.1. ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 
  

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Աշտարակ  ● Աշտարակ քաղաք 
  ● Մուղնի գյուղ  
2. Ապարան  Ապարան քաղաք  
3. Թալին  Թալին քաղաք  
4. Ագարակ (Աշտարակի շրջ.) Ագարակ գյուղ  
5. Ագարակավան Ագարակավան գյուղ  
6. Ալագյազ  Ալագյազ գյուղ  
7. Ակունք  Ակունք գյուղ  
8. Աղձք Աղձք գյուղ  
9. Սադունց Սադունց գյուղ  
10. Անտառուտ Անտառուտ գյուղ  
11. Աշնակ  Աշնակ գյուղ  
12. Ավան ● Ավան գյուղ  
   ● Խնուսիկ գյուղ  
13. Մեծաձոր  Մեծաձոր գյուղ  
14. Ավշեն  Ավշեն գյուղ  
15. Արագած (Ապարանի շրջ.)  Արագած գյուղ  
16. Արագածավան  Արագածավան գյուղ  
17. Արագածոտն  Արագածոտն գյուղ  
18. Արայի Արայի գյուղ  

19. Թաթուլ  Թաթուլ գյուղ  
20. Արտաշատավան   ● Արտաշատավան գյուղ  
  ● Լուսաղբյուր գյուղ  
  ● Նիգատուն գյուղ 
21. Արտենի Արտենի գյուղ  
22. Արուճ  Արուճ գյուղ  
23. Ափնագյուղ  Ափնագյուղ գյուղ  
24. Բազմաղբյուր  Բազմաղբյուր գյուղ  
25. Օթևան Օթևան գյուղ  
26. Արևուտ  Արևուտ գյուղ  
27. Բերքառատ   Բերքառատ գյուղ 
28. Բյուրական  Բյուրական գյուղ  
29. Գառնահովիտ  Գառնահովիտ գյուղ  
30. Գեղադիր  Գեղադիր գյուղ  
31. Գեղաձոր  Գեղաձոր գյուղ  
32. Գեղարոտ  Գեղարոտ գյուղ  
33. Գետափ  Գետափ գյուղ  
34. Կանչ  Կանչ գյուղ  
35. Դաշտադեմ  Դաշտադեմ գյուղ  
36. Դավթաշեն  Դավթաշեն գյուղ  
37. Ճարճակիս  Ճարճակիս գյուղ  
38. Դիան  Դիան գյուղ  
39. Դպրևանք  Դպրևանք գյուղ  
40. Եղիպատրուշ  Եղիպատրուշ գյուղ  



41. Եղնիկ  Եղնիկ գյուղ  
42. Երնջատափ Երնջատափ գյուղ  
43. (43-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն) 
44. Զարինջա  Զարինջա գյուղ  
45. Զովասար  Զովասար գյուղ  
46. Թթուջուր  Թթուջուր գյուղ  
47. Թլիկ  Թլիկ գյուղ  
48. Իրինդ   Իրինդ գյուղ 
49. Լեռնապար  Լեռնապար գյուղ  
50. Լեռնարոտ Լեռնարոտ գյուղ  
51. Լուսագյուղ  Լուսագյուղ գյուղ  
52. Լուսակն  Լուսակն գյուղ  
53. Ծակղահովիտ  Ծաղկահովիտ գյուղ  
54. Ծաղկաշեն  Ծաղկաշեն գյուղ  
55. Ծաղկասար  Ծաղկասար գյուղ  
56. Ծիլքար  Ծիլքար գյուղ  
57. Կաթնաղբյուր  Կաթնաղբյուր գյուղ  
58. Կարբի  Կարբի գյուղ  
59. Կարմրաշեն  Կարմրաշեն գյուղ  
60. Կաքավաձոր  Կաքավաձոր գյուղ  
61. Կոշ  Կոշ գյուղ  
62. Հակո  Հակո գյուղ  
63. Հարթավան  Հարթավան գյուղ  
64. Հացաշեն  Հացաշեն գյուղ  
65. Հնաբերդ  Հնաբերդ գյուղ  
66. Ձորագլուխ  Ձորագլուխ գյուղ  
67. Դդմասար  Դդմասար գյուղ  
68. Ղազարավան  Ղազարավան գյուղ  
69. Մաստարա  ● Մաստարա գյուղ  
  ● Ձորագյուղ գյուղ  
70. Մելիքգյուղ  Մելիքգյուղ գյուղ  
71. Միրաք  Միրաք գյուղ  
72. Կայք Կայք գյուղ  
73. Ներքին Բազմաբերդ  Ներքին Բազմաբերդ գյուղ  
74. Ներքին Սասնաշեն Ներքին Սասնաշեն գյուղ  
75. Նիգավան  Նիգավան գյուղ  
76. Նոր Ամանոս  Նոր Ամանոս գյուղ  
77. Շողակն  Շողակն գյուղ  
78. Նորաշեն (Արագածի շրջ.)  Նորաշեն գյուղ  
79. Նոր Արթիկ  Նոր Արթիկ գյուղ  
80. Նոր Եդեսիա  Նոր Եդեսիա գյուղ  
81. Շամիրամ  Շամիրամ գյուղ 
82. Շենավան  Շենավան գյուղ 
83. Շենկանի  Շենկանի գյուղ  
84. Շղարշիկ  Շղարշիկ գյուղ  
85. Ոսկեթաս  Ոսկեթաս գյուղ  
86. Ոսկեհատ  Ոսկեհատ գյուղ  
87. Ոսկեվազ  Ոսկեվազ գյուղ  
88. Չքնաղ  Չքնաղ գյուղ  



89. Պարտիզակ  Պարտիզակ գյուղ  
90. Ջամշլու Ջամշլու գյուղ  
91. Ջրամբար  Ջրամբար գյուղ  
92. Ռյա թազա Ռյա թազա գյուղ  
93. Սաղմոսավան  Սաղմոսավան գյուղ  
94. Կանիաշիր  Կանիաշիր գյուղ  
95. Սասունիկ ● Սասունիկ գյուղ  
  ● Կարին գյուղ  
96. Սարալանջ  Սարալանջ գյուղ  
97. Սիփան Սիփան գյուղ 
98. Սորիկ  Սորիկ գյուղ 
99. Սուսեր  Սուսեր գյուղ 
100. Վարդաբյուր  Վարդաբյուր գյուղ 
101. Վարդենիս  Վարդենիս գյուղ 
102. Վարդենուտ Վարդենուտ գյուղ 
103. Վերին Բազմաբերդ  Վերին Բազմաբերդ գյուղ 
104. Վերին Սասնաշեն  Վերին Սասնաշեն գյուղ 
105. Վերին Սասունիկ  Վերին Սասունիկ գյուղ 
106. Տեղեր   Տեղեր գյուղ  
107. Ցամաքասար  Ցամաքասար գյուղ 
108. Ուշի  Ուշի գյուղ 
109. Ուջան Ուջան գյուղ 
110. Փարպի  Փարպի գյուղ  
111. Քուչակ Քուչակ գյուղ  
112. Օհանավան  Օհանավան գյուղ  
113. Օշական Օշական գյուղ 
114. Օրգով Օրգով գյուղ  
115. Միջնատուն Միջնատուն գյուղ  

  
2.2. ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 
  

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Արտաշատ  Արտաշատ քաղաք  
2. Արարատ Արարատ քաղաք  
3. Մասիս  Մասիս քաղաք  
4. Վեդի  Վեդի քաղաք  
5. Աբովյան  Աբովյան գյուղ  
6. Ազատաշեն   Ազատաշեն գյուղ 
7. Ազատավան  Ազատավան գյուղ  
8. Այգավան  Այգավան գյուղ  
9. Այգեզարդ Այգեզարդ գյուղ  
10. Այգեպատ Այգեպատ գյուղ  
11. Այգեստան Այգեստան գյուղ  
12. Այնթապ Այնթապ գյուղ 
13. Ավշար Ավշար գյուղ  
14. Արալեզ Արալեզ գյուղ  
15. Արարատ Արարատ գյուղ  
16. Արաքսավան  Արաքսավան գյուղ  
17. Արբաթ Արբաթ գյուղ  
18. Արգավանդ  Արգավանդ գյուղ  



19. Արմաշ Արմաշ գյուղ  
20. Արևաբույր Արևաբույր գյուղ  
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ  
22. Բաղրամյան Բաղրամյան գյուղ  
23. Բարձրաշեն  ● Բարձրաշեն գյուղ 
  ● Կաքավաբերդ գյուղ  
24. Բերդիկ  Բերդիկ գյուղ  
25. Բերքանուշ  Բերքանուշ գյուղ  
26. Բյուրավան  Բյուրավան գյուղ  
27. Բուրաստան  Բուրաստան գյուղ  
28. Գեղանիստ  Գեղանիստ գյուղ  
29. Գետազատ  Գետազատ գյուղ  
30. Գետափնյա  Գետափնյա գյուղ  
31. Գոռավան Գոռավան գյուղ  
32. Դալար Դալար գյուղ  
33. Դաշտավան Դաշտավան գյուղ  
34. Դաշտաքար Դաշտաքար գյուղ  
35. Դարակերտ  Դարակերտ գյուղ  
36. Դարբնիկ  Դարբնիկ գյուղ  
37. Դեղձուտ Դեղձուտ գյուղ  
38. Դիմիտրով  Դիմիտրով գյուղ  
39. Դիտակ Դիտակ գյուղ  
40. Դվին Դվին գյուղ  
41. Եղեգնավան Եղեգնավան գյուղ  
42. Երասխ Երասխ գյուղ  
43. Զանգակատուն  Զանգակատուն գյուղ  
44. Զորակ Զորակ գյուղ  
45. Լանջազատ  Լանջազատ գյուղ  
46. Լանջանիստ  Լանջանիստ գյուղ  
47. Լանջառ Լանջառ գյուղ  
48. Լուսաշող Լուսաշող գյուղ  
49. Լուսառատ Լուսառատ գյուղ  
50. Խաչփառ Խաչփառ գյուղ  
51. Կանաչուտ  Կանաչուտ գյուղ  
52. Հայանիստ  Հայանիստ գյուղ  
53. Հնաբերդ  Հնաբերդ գյուղ  
54. Հովտաշատ  Հովտաշատ գյուղ  
55. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ  
56. Ղուկասավան  Ղուկասավան գյուղ  
57. Մասիս Մասիս գյուղ  
58. Մարմարաշեն Մարմարաշեն գյուղ  
59. Մխչյան Մխչյան գյուղ  
60. Մրգանուշ Մրգանուշ գյուղ  
61. Մրգավան  Մրգավան գյուղ  
62. Մրգավետ Մրգավետ գյուղ  
63. Նարեկ Նարեկ գյուղ  
64. Նիզամի Նիզամի գյուղ  
65. Նշավան Նշավան գյուղ  
66. Նոյակերտ Նոյակերտ գյուղ 



67. Նորաբաց Նորաբաց գյուղ  
68. Նորամարգ Նորամարգ գյուղ  
69. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ  
70. Նոր Խարբերդ Նոր Խարբերդ գյուղ  
71. Նոր կյանք Նոր կյանք գյուղ  
72. Նոր Կյուրին Նոր Կյուրին գյուղ  
73. Նոր ուղի Նոր ուղի գյուղ  
74. Շահումյան Շահումյան գյուղ  
75. Շաղափ Շաղափ գյուղ  
76. Ոսկետափ Ոսկետափ գյուղ  
77. Ոստան Ոստան գյուղ  
78. Պարույր Սևակ Պարույր Սևակ գյուղ 
  Տիգրանաշեն գյուղ 
79. Ջրահովիտ Ջրահովիտ գյուղ  
80. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ  
81. Ռանչպար Ռանչպար գյուղ  
82. Սայաթ-Նովա Սայաթ-Նովա գյուղ 
83. Սիս Սիս գյուղ  
84. Սիսավան  Սիսավան գյուղ  
85. Սիփանիկ Սիփանիկ գյուղ  
86. Սուրենավան  Սուրենավան գյուղ  
87. Վանաշեն Վանաշեն գյուղ  
88. Վարդաշատ Վարդաշատ գյուղ  
89. Վարդաշեն Վարդաշեն գյուղ  
90. Գինեվետ Գինեվետ գյուղ 
91. Վերին Արտաշատ Վերին Արտաշատ գյուղ  
92. Վերին Դվին Վերին Դվին գյուղ  
93. Տափերական Տափերական գյուղ  
94. Ուրցալանջ Ուրցալանջ գյուղ  
95. Ուրցաձոր Ուրցաձոր գյուղ  
96. Փոքր Վեդի Փոքր Վեդի գյուղ  
97. Քաղցրաշեն Քաղցրաշեն գյուղ  

  
2.3. ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ  
  

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը  
1. Արմավիր (Հոկտեմբերյան) Արմավիր (Հոկտեմբերյան) քաղաք  
2. Վաղարշապատ (Էջմիածին) Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաք  
3. Մեծամոր Մեծամոր քաղաք  
4. Ակնալիճ Ակնալիճ գյուղ  
5. Ակնաշեն Ակնաշեն գյուղ  
6. Աղավնատուն Աղավնատուն գյուղ  
7. Ամասիա Ամասիա գյուղ  
8. Ամբերդ Ամբերդ գյուղ  
9. Այգեկ Այգեկ գյուղ  
10. Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.) Այգեշատ գյուղ  
11. Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) Այգեշատ գյուղ  
12. Ապագա Ապագա գյուղ  
13. Առատաշեն Առատաշեն գյուղ  
14. Արագած Արագած գյուղ  



15. Արազափ  Արազափ գյուղ  
16. Արաքս (Արմավիրի շրջ.) Արաքս գյուղ  
17. Արաքս (Էջմիածնի շրջ.)  Արաքս գյուղ  
18. Արգավանդ  Արգավանդ գյուղ  
19. Արգինա  Արգինա գյուղ  
20. Արմավիր Արմավիր գյուղ  
21. Արշալույս  Արշալույս գյուղ  
22. Արտամետ  Արտամետ գյուղ  
23. Արտիմետ  Արտիմետ գյուղ  
24. Արտաշար  Արտաշար գյուղ  
25. Արևադաշտ  Արևադաշտ գյուղ  
26. Արևաշատ  Արևաշատ գյուղ  
27. Արևիկ  Արևիկ գյուղ  
28. Բագարան  Բագարան գյուղ  
29. Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.)  Բաղրամյան գյուղ  
30. Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.)  Բաղրամյան գյուղ  
31. Բամբակաշատ  Բամբակաշատ գյուղ  
32. Բերքաշատ  Բերքաշատ գյուղ  
33. Գայ  Գայ գյուղ  
34. Գետաշեն  Գետաշեն գյուղ  
35. Գրիբոյեդով   Գրիբոյեդով գյուղ 
36. Դալարիկ  Դալարիկ գյուղ  
37. Դաշտ  Դաշտ գյուղ  
38. Դողս  Դողս գյուղ  
39. Եղեգնուտ  Եղեգնուտ գյուղ  
40. Երասխահուն  Երասխահուն գյուղ  
41. Երվանդաշատ  Երվանդաշատ գյուղ  
42. Զարթոնք  Զարթոնք գյուղ  
43. Մայիսյան  Մայիսյան գյուղ  
44. Լենուղի  Լենուղի գյուղ  
45. Լեռնագոգ  Լեռնագոգ գյուղ  
46. Լեռնամերձ  Լեռնամերձ գյուղ  
47. Լուկաշին  Լուկաշին գյուղ  
48. Լուսագյուղ  Լուսագյուղ գյուղ  
49. Խանջյան  Խանջյան գյուղ  
50. Խորոնք  Խորոնք գյուղ  
51. Ծաղկալանջ  Ծաղկալանջ գյուղ  
52. Ծաղկունք  Ծաղկունք գյուղ  
53. Ծիածան  Ծիածան գյուղ  
54. Կողբավան Կողբավան գյուղ  

55. Հայթաղ  Հայթաղ 
56. Հայկաշեն  Հայկաշեն գյուղ  
57. Հայկավան  Հայկավան գյուղ  
58. Հացիկ  Հացիկ գյուղ  
59. Սարդարապատ Սարդարապատ գյուղ 
60. Հովտամեջ  Հովտամեջ գյուղ  
61. Հուշակերտ  Հուշակերտ գյուղ  
62. Այգեվան  Այգեվան գյուղ 
63. Մարգարա  Մարգարա գյուղ  



64. Մեծամոր  Մեծամոր գյուղ  
65. Մերձավան  Մերձավան գյուղ 
66. Մյասնիկյան Մյասնիկյան գյուղ  
67. Մրգաշատ  Մրգաշատ գյուղ  
68. Մրգաստան  Մրգաստան գյուղ  
69. Մուսալեռ  Մուսալեռ գյուղ  
70. Նալբանդյան Նալբանդյան գյուղ  
71. Նոր Արմավիր  Նոր Արմավիր գյուղ  
72. Նոր Արտագերս Նոր Արտագերս գյուղ  
73. Նոր Կեսարիա  Նոր Կեսարիա գյուղ  
74. Նորակերտ  Նորակերտ գյուղ  
75. Նորապատ  Նորապատ գյուղ  
76. Նորավան Նորավան գյուղ 
77. Շահումյան  Շահումյան գյուղ  
78. Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա  Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղ  
79. Շենավան Շենավան գյուղ  
80. Շենիկ  Շենիկ գյուղ  
81. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ  
82. Պտղունք  Պտղունք գյուղ  
83. Ջանֆիդա  Ջանֆիդա գյուղ  
84. Ջրաշեն  Ջրաշեն գյուղ  
85. Ջրառատ  Ջրառատ գյուղ  
86. Ջրարբի Ջրարբի գյուղ  
87. Գեղակերտ Գեղակերտ գյուղ  
88. Ալաշկերտ  Ալաշկերտ գյուղ  
89. Վանանդ  Վանանդ գյուղ  
90. Վարդանաշեն  Վարդանաշեն գյուղ  
91. Տալվորիկ  Տալվորիկ գյուղ  
92. Տանձուտ  Տանձուտ գյուղ  
93. Տարոնիկ  Տարոնիկ գյուղ  
94. Փարաքար ● Փարաքար գյուղ  
  ● Թաիրով գյուղ  
95. Փշատավան  Փշատավան գյուղ  
96. Քարակերտ  Քարակերտ գյուղ  
97. Ֆերիկ  Ֆերիկ գյուղ  

  
2.4. ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 
  

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Գավառ (Կամո)  Գավառ (Կամո) քաղաք  
2. Ճամբարակ  Ճամբարակ քաղաք  
3. Մարտունի  Մարտունի քաղաք  
4. Սևան ● Սևան քաղաք  
   ● Գագարին գյուղ  
5. Վարդենիս  Վարդենիս քաղաք  
6. Ազատ Ազատ գյուղ  
7. Ախպրաձոր  Ախպրաձոր գյուղ  
8. Ակունք  Ակունք գյուղ  
9. Աղբերք  Աղբերք գյուղ  
10. Այգուտ  ● Այգուտ գյուղ  



  ● Ճապկուտ գյուղ  
11. Այրք  Այրք գյուղ  
12. Անտառամեջ  Անտառամեջ գյուղ  
13. Աստղաձոր  Աստղաձոր գյուղ  
14. Ավազան Ավազան գյուղ  
15. Արեգունի Արեգունի գյուղ  
16. Արծվանիստ  Արծվանիստ գյուղ  
17. Արծվաշեն  Արծվաշեն գյուղ  
18. Արտանիշ գյուղ  Արտանիշ գյուղ  
19. Արփունք  Արփունք գյուղ  
20. Բերդկունք  Բերդկունք գյուղ  
21. Գանձակ  Գանձակ գյուղ  
22. Գեղամաբակ  Գեղամաբակ գյուղ  
23. Գեղամասար  Գեղամասար գյուղ  
24. Գեղամավան  Գեղամավան գյուղ  
25. Գեղարքունիք   Գեղարքունիք գյուղ 
26. Գեղաքար  Գեղաքար գյուղ  
27. Գեղհովիտ ● Գեղհովիտ գյուղ 
  ● Լեռնակերտ գյուղ  
  ● Նշխարք գյուղ  
28. Գետիկ   Գետիկ գյուղ 
29. Դարանակ  Դարանակ գյուղ  
30. Դդմաշեն  Դդմաշեն գյուղ  
31. Դպրաբակ  Դպրաբակ գյուղ  
32. Դրախտիկ  Դրախտիկ գյուղ  
33. Երանոս  Երանոս գյուղ  
34. Զոլաքար  Զոլաքար գյուղ  
35. Զովաբեր Զովաբեր գյուղ  
36. Ծովասար  Ծովասար գյուղ  
37. Թթուջուր  Թթուջուր գյուղ  
38. Լանջաղբյուր  Լանջաղբյուր գյուղ  
39. Լիճք  Լիճք գյուղ  
50. Ծովազարդ Ծովազարդ գյուղ  
51. Ծովակ  Ծովակ գյուղ  
52. Ծովինար  Ծովինար գյուղ  
53. Կալավան ● Կալավան գյուղ  
  ● Բարեպատ գյուղ  
54. Կախակն  Կախակն գյուղ  
55. Կարճաղբյուր  Կարճաղբյուր գյուղ  
56. Կարմիրգյուղ  Կարմիրգյուղ գյուղ  
57. Կութ Կութ գյուղ  
58. Կուտական  ● Կուտական գյուղ  
  ● Զառիվեր գյուղ  
59. Հայրավանք  Հայրավանք գյուղ  
60. Ձորագյուղ  Ձորագյուղ գյուղ  
61. Ձորավանք  Ձորավանք գյուղ  
62. Մադինա  Մադինա գյուղ  
63. Մարտունի  Մարտունի գյուղ  
64. Մաքենիս  Մաքենիս գյուղ  



65. Մեծ Մասրիկ  Մեծ Մասրիկ գյուղ  
66. Ներքին Գետաշեն  Ներքին Գետաշեն գյուղ  
67. Ներքին Շորժա  Ներքին Շորժա գյուղ  
68. Նորաբակ  Նորաբակ գյուղ  
69. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ  
70. Նորաշեն  Նորաշեն գյուղ 
71. Նորատուս  Նորատուս գյուղ  
72. Շատջրեք  Շատջրեք գյուղ  
73. Շատվան  Շատվան գյուղ  
74. Շորժա  Շորժա գյուղ  
75. Չկալովկա  Չկալովկա գյուղ  
76. Ջաղացաձոր Ջաղացաձոր գյուղ  
77. Ջիլ  Ջիլ գյուղ  
78. Սարուխան Սարուխան գյուղ  
79. Սեմյոնովկա  Սեմյոնովկա գյուղ  
80. Սոթք  Սոթք գյուղ  
81. Վահան  Վահան գյուղ  
82. Վաղաշեն  Վաղաշեն գյուղ  
83. Վանևան  Վանևան գյուղ  
84. Վարդաձոր  Վարդաձոր գյուղ  
85. Վարդենիկ  Վարդենիկ գյուղ  
86. Վարսեր  Վարսեր գյուղ  
87. Վերին Գետաշեն  Վերին Գետաշեն գյուղ  
88. Վերին Շորժա  Վերին Շորժա գյուղ  
89. Տորֆավան  Տորֆավան գյուղ  
90. Տրետուք  Տրետուք գյուղ  
91. Փամբակ  Փամբակ գյուղ  
92. Փոքր Մասրիկ  Փոքր Մասրիկ գյուղ  

  
 2.5. ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ  
  

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Վանաձոր  Վանաձոր քաղաք  
2. Ալավերդի  ● Ալավերդի քաղաք  
  ● Ակներ գյուղ  
3. Ախթալա  ● Ախթալա քաղաք  
  ● Առողջարանին կից գյուղ  
4. Թումանյան  ● Թումանյան քաղաք  
  ● Քոբեր կայարանի գյուղ  
5. Շամլուղ  ● Շամլուղ քաղաք  
  ● Ախթալա գյուղ  
  ● Բենդիկ գյուղ  
6. Սպիտակ  Սպիտակ քաղաք 
7. Ստեփանավան  ● Ստեփանավան քաղաք  
  ● Արմանիս գյուղ  
8. Տաշիր  Տաշիր քաղաք  
9. Ագարակ Ագարակ գյուղ  
10. Ազնվաձոր  Ազնվաձոր գյուղ  
11. Աթան  Աթան գյուղ  
12. Ահնիձոր  Ահնիձոր գյուղ  



13. Ամրակից  Ամրակից գյուղ  
14. Այգեհատ  Այգեհատ գյուղ  
15. Անտառամուտ  Անտառամուտ գյուղ  
16. Ապավեն  Ապավեն գյուղ  
17. Արդվի  Արդվի գյուղ  
18. Արծնի  Արծնի գյուղ  
19. Արջուտ   ● Արջուտ գյուղ  
  ● Արջուտ կայարանին կից գյուղ  
20. Արևածագ  Արևածագ գյուղ  
21. Արևաշող  Արևաշող գյուղ  
22. Աքորի  Աքորի գյուղ  
23. Բազում  Բազում գյուղ  
24. Բլագոդարնոյե  Բլագոդարնոյե գյուղ  
25. Բովաձոր  Բովաձոր գյուղ  
26. Անտառաշեն  Անտառաշեն գյուղ  
27. Գարգառ  Գարգառ գյուղ 
28. Գեղասար  Գեղասար գյուղ  
29. Գյուլագարակ  Գյուլագարակ գյուղ  
30. Գոգարան  Գոգարան գյուղ  
31. Գուգարք  Գուգարք գյուղ  
32. Դաշտադեմ  Դաշտադեմ գյուղ  
33. Դարպաս  Դարպաս գյուղ  
34. Դեբետ  Դեբետ գյուղ 
35. Դսեղ  Դսեղ գյուղ  
36. Եղեգնուտ  Եղեգնուտ գյուղ  
37. Թեղուտ  Թեղուտ գյուղ  
38. Լեջան  Լեջան գյուղ  
39. Լեռնահովիտ Լեռնահովիտ գյուղ  
40. Լեռնանցք  Լեռնանցք գյուղ  
41. Լեռնապատ  Լեռնապատ գյուղ  
42. Լեռնավան  Լեռնավան գյուղ  
43. Լերմոնտովո  Լերմոնտովո գյուղ  
44. Լոռի Բերդ  Լոռի Բերդ գյուղ  
45. Լորուտ  Լորուտ գյուղ  
46. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ  
47. Խնկոյան Խնկոյան գյուղ 
48. Ծաթեր  Ծաթեր գյուղ  
49. Ծաղկաբեր  Ծաղկաբեր գյուղ  
50. Ծաղկաշատ  Ծաղկաշատ գյուղ  
51. Կաթնաղբյուր  Կաթնաղբյուր գյուղ  
52. Կաթնաջուր  Կաթնաջուր գյուղ  
53. Կաթնառատ  Կաթնառատ գյուղ  
54. Կաճաճկուտ  Կաճաճկուտ գյուղ  
55. Կարմիր Աղեկ  Կարմիր Աղեկ գյուղ  
56. Կողես  Կողես գյուղ  
57. Կուրթան  Կուրթան գյուղ  
58. Հագվի  Հագվի գյուղ  
59. Հալավար  ● Հալավար գյուղ  
   ● Գյուլլուդարա գյուղ  



  ● Հայդարլի գյուղ 
  ● Քիլիսա գյուղ 
60. Հաղպատ  Հաղպատ գյուղ  
61. Հարթագյուղ  Հարթագյուղ գյուղ  
62. Հոբարձի  Հոբարձի գյուղ 
63. Հովնանաձոր Հովնանաձոր գյուղ  
64. Ձյունաշող  Ձյունաշող գյուղ  
65. Ձորագետ  Ձորագետ գյուղ  
66. Ձորագյուղ  Ձորագյուղ գյուղ  
67. Ձորամուտ  ● Ձորամուտ գյուղ  
  ● Գոգավան գյուղ  
68. Ղուրսալ  Ղուրսալ գյուղ  
69. Ճոճկան Ճոճկան գյուղ  
70. Մարգահովիտ  Մարգահովիտ գյուղ  
71. Մարց  Մարց գյուղ  
72. Մեդովկա  ● Մեդովկա գյուղ 
  ● Կրուգլայա շիշկա գյուղ  
73. Մեծ Այրում  ● Մեծ Այրում գյուղ  
  ● Փոքր Այրում գյուղ  
74. Մեծավան  Մեծավան գյուղ  
75. Մեծ Պարնի  Մեծ Պարնի գյուղ 
76. Մեղվահովիտ  ● Մեղվահովիտ գյուղ  
  ● Նորամուտ գյուղ  
77. Միխայելովկա  Միխայելովկա գյուղ  
78. Մղարթ   Մղարթ գյուղ  
79. Յաղդան  Յաղդան գյուղ  
80. Նեղոց  Նեղոց գյուղ  
81. Նովոսելցովո  Նովոսելցովո գյուղ  
82. Նորաշեն  Նորաշեն գյուղ  
83. Նոր Խաչակապ  Նոր Խաչակապ գյուղ  
84. Շահումյան  Շահումյան գյուղ  
85. Շամուտ  Շամուտ գյուղ  
86. Շենավան  Շենավան գյուղ  
87. Շիրակամուտ  Շիրակամուտ գյուղ  
88. Շնող  Շնող գյուղ  
89. Չկալով  Չկալով գյուղ  
90. Պաղաղբյուր  Պաղաղբյուր գյուղ  
91. Պետրովկա  Պետրովկա գյուղ  
92. Պրիվոլնոյե  Պրիվոլնոյե գյուղ  
93. Պուշկինո  Պուշկինո գյուղ  
94. Ջիլիզա  Ջիլիզա գյուղ  
95. Ջրաշեն  Ջրաշեն գյուղ  
96. Սարալանջ  Սարալանջ գյուղ  
97. Սարահարթ  Սարահարթ գյուղ  
98. Սարամեջ Սարամեջ գյուղ  
99. Սարատովկա  ● Սարատովկա գյուղ  
  ● Գետավան գյուղ  
100. Սարչապետ  Սարչապետ գյուղ  
101. Սվերդլով  Սվերդլով գյուղ  



102. Վահագնաձոր  Վահագնաձոր գյուղ  
103. Վահագնի  Վահագնի գյուղ  
104. Վարդաբլուր  Վարդաբլուր գյուղ  
105. Ուռուտ  Ուռուտ գյուղ  
106. Ուրասար  Ուրասար գյուղ 
107. Փամբակ  ● Փամբակ գյուղ  
  ● Փամբակ կայարանին կից գյուղ  
108. Քարաբերդ  Քարաբերդ գյուղ  
109. Քարաձոր  Քարաձոր գյուղ  
110. Քարինջ  Քարինջ գյուղ  
111. Քարկոփ  Քարկոփ գյուղ  
112. Օձուն  ● Օձուն գյուղ  
   ● Ամոջ գյուղ  
113. Ֆիոլետովո  Ֆիոլետովո գյուղ  

  
2.6. ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 

  
Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Հրազդան  Հրազդան քաղաք  
2. Աբովյան  Աբովյան քաղաք  
3. Բյուրեղավան  Բյուրեղավան քաղաք  
4. Եղվարդ  Եղվարդ քաղաք  
5. Ծաղկաձոր  Ծաղկաձոր քաղաք  
6. Նոր Հաճն  Նոր Հաճն քաղաք  
7. Չարենցավան  Չարենցավան քաղաք  
8. Ալափարս  Ալափարս գյուղ  
9. Ակունք  Ակունք գյուղ  
10. Աղավնաձոր  Աղավնաձոր գյուղ  
11. Առինջ  Առինջ գյուղ  
12. Արագյուղ  Արագյուղ 
13. Արամուս  Արամուս գյուղ  
14. Արգել  Արգել գյուղ  
15. Արզական  Արզական գյուղ  
16. Արզնի  Արզնի գյուղ  
17. Արտավազ  ● Արտավազ գյուղ  
  ● Փյունիկ գյուղ  
18. Բալահովիտ Բալահովիտ գյուղ  
19. Բջնի Բջնի գյուղ  
20. Բուժական  Բուժական գյուղ  
21. Գառնի  Գառնի գյուղ  
22. Գեղադիր  Գեղադիր գյուղ  
23. Գեղաշեն  Գեղաշեն գյուղ  
24. Գեղարդ  Գեղարդ գյուղ  
25. Գետամեջ  Գետամեջ գյուղ 
26. Գողթ  Գողթ գյուղ  
27. Զառ Զառ գյուղ  
28. Զովաշեն   Զովաշեն գյուղ 
29. Զովունի  Զովունի գյուղ  
30. Զովք  Զովք գյուղ  
31. Զորավան  Զորավան գյուղ  



32. Թեղենիք  Թեղենիք գյուղ  
33. Լեռնանիստ  Լեռնանիստ գյուղ  
34. Կաթնաղբյուր  Կաթնաղբյուր գյուղ  
35. Կամարիս  Կամարիս գյուղ  
36. Կապուտան  Կապուտան գյուղ  
37. Կարենիս  Կարենիս գյուղ  
38. Կոտայք  Կոտայք գյուղ  
39. Հանքավան   Հանքավան գյուղ  
40. Հատիս  Հատիս գյուղ  
41. Հացավան  Հացավան գյուղ  
42. Ձորաղբյուր  Ձորաղբյուր գյուղ  
43. Մայակովսկի  Մայակովսկի գյուղ  
44. Մարմարիկ  Մարմարիկ գյուղ  
45. Մեղրաձոր  ● Մեղրաձոր գյուղ  
  ● Գոռգոչ գյուղ  
46. Մրգաշեն  Մրգաշեն գյուղ  
47. Նոր Արտամետ  Նոր Արտամետ գյուղ  
48. Նոր Գեղի  Նոր Գեղի գյուղ  
49. Նոր գյուղ  Նոր գյուղ  
50. Նոր Երզնկա  Նոր Երզնկա գյուղ  
51. Նուռնուս  Նուռնուս գյուղ  
52. Ողջաբերդ  Ողջաբերդ գյուղ 
53. Պռոշյան  Պռոշյան գյուղ  
54. Պտղնի  Պտղնի գյուղ  
55. Ջրաբեր   Ջրաբեր գյուղ 
56. Ջրառատ  Ջրառատ գյուղ  
57. Ջրվեժ  Ջրվեժ գյուղ 
58. Գետարգել  Գետարգել գյուղ  
59. Սարալանջ  Սարալանջ գյուղ  
60. Սոլակ  Սոլակ գյուղ  
61. Սևաբերդ  Սևաբերդ գյուղ  
62. Վերին Պտղնի  Վերին Պտղնի գյուղ  
63. Քաղսի  Քաղսի գյուղ  
64. Քանաքեռավան  Քանաքեռավան գյուղ  
65. Քասախ  Քասախ գյուղ 
66. Քարաշամբ  Քարաշամբ գյուղ  
67. Ֆանտան Ֆանտան գյուղ 

  
2.7. ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 
  

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Գյումրի  Գյումրի քաղաք  
2. Արթիկ  Արթիկ քաղաք  
3. Մարալիկ  Մարալիկ քաղաք  
4. Ազատան  Ազատան գյուղ  
5. Ալվար  ● Ալվար գյուղ  
  ● Արավետ գյուղ  
6. Ախուրիկ  Ախուրիկ գյուղ  
7. Ախուրյան  Ախուրյան գյուղ  
8. Աղին  ● Աղին գյուղ  



  ● Աղին կայարանի գյուղ  
9. Աղվորիկ  Աղվորիկ գյուղ  
10. Ամասիա  Ամասիա գյուղ  
11. Այգաբաց  Այգաբաց գյուղ  
12. Անիավան  Անիավան գյուղ  
13. Անիպեմզա  Անիպեմզա գյուղ  
14. Անուշավան  Անուշավան գյուղ  
15. Աշոցք  Աշոցք գյուղ  
16. Առափի Առափի գյուղ  
17. Արդենիս  Արդենիս գյուղ  
18. Արեգնադեմ  Արեգնադեմ գյուղ  
19. Արփենի  Արփենի գյուղ  
20. Արևիկ  Արևիկ գյուղ  
21. Արևշատ  Արևշատ գյուղ  
22. Բագրավան Բագրավան գյուղ  
  Նորշեն գյուղ 

23. Բայանդուր  Բայանդուր գյուղ  
24. Բանդիվան  Բանդիվան գյուղ  
25. Բաշգյուղ Բաշգյուղ գյուղ  
26. Բավրա  Բավրա գյուղ  
27. Բենիամին  Բենիամին գյուղ  
28. Բերդաշեն  ● Բերդաշեն գյուղ  
  ● Պաղակն գյուղ  
29. Գառնառիճ ● Գառնառիճ գյուղ  
  ● Եղնաջուր գյուղ  
30. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ 
31. Գետափ  Գետափ գյուղ  
32. Գետք  Գետք գյուղ  
33. Բյուրակն Բյուրակն գյուղ  
34. Գոգհովիտ  Գոգհովիտ գյուղ  
35. Գտաշեն  ● Գտաշեն գյուղ 
  ● Կամխուտ գյուղ  
36. Գուսանագյուղ  Գուսանագյուղ գյուղ  
37. Երազգավորս Երազգավորս գյուղ  
38. Զարիշատ  ● Զարիշատ գյուղ  
  ● Երիզակ գյուղ  
39. Զորակերտ  ● Զորակերտ գյուղ  
  ● Դարիկ գյուղ  
40. Զույգաղբյուր  Զույգաղբյուր գյուղ  
41. Թավշուտ Թավշուտ գյուղ  
42. Թորոսգյուղ  Թորոսգյուղ գյուղ  
43. Իսահակյան  ● Իսահակյան գյուղ  
   ● Բարձրաշեն գյուղ  
44. Լանջիկ  Լանջիկ գյուղ  
45. Լեռնագյուղ Լեռնագյուղ գյուղ  
46. Լեռնակերտ  Լեռնակերտ գյուղ  
47. Լեռնուտ  Լեռնուտ գյուղ  
48. Լուսակերտ Լուսակերտ գյուղ  
49. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ  



50. Ծաղկուտ  ● Ծաղկուտ գյուղ  
  ● Լորասար գյուղ  
51. Կամո  Կամո գյուղ  
52. Կապս  Կապս գյուղ  
53. Կառնուտ  Կառնուտ գյուղ  
54. Կարմրավան  Կարմրավան գյուղ  
55. Կարմրաքար  Կարմրաքար գյուղ  
56. Կաքավասար  Կաքավասար գյուղ  
57. Կրաշեն   Կրաշեն գյուղ 
58. Կրասար  Կրասար գյուղ  
59. Հայկաձոր  Հայկաձոր գյուղ  
60. Հայկասար  Հայկասար գյուղ  
61. Հայկավան  Հայկավան գյուղ  
62. Հայրենյաց  Հայրենյաց գյուղ  
63. Հառիճ Հառիճ գյուղ  
64. Հարթաշեն  Հարթաշեն գյուղ  
65. Հացիկ  ● Հացիկ գյուղ  
   ● Հացիկավան գյուղ 
66. Հողմիկ  Հողմիկ գյուղ  
67. Հոռոմ  Հոռոմ գյուղ  
68. Հովիտ Հովիտ գյուղ  
69. Հովտաշեն  Հովտաշեն գյուղ  
70. Հովտուն  Հովտուն գյուղ  
71. Հովունի  Հովունի գյուղ  
72. Ձիթհանքով  Ձիթհանքով գյուղ  
73. Ձորակապ  Ձորակապ գյուղ  
74. Ձորաշեն  Ձորաշեն գյուղ  
75. Ղազանչի  Ղազանչի գյուղ  
76. Ղարիբջանյան ● Ղարիբջանյան գյուղ  
   ● Ախուրյան կայարանի գյուղ 
77. Մայիսյան  Մայիսյան գյուղ  
78. Մարմաշեն  Մարմաշեն գյուղ  
79. Մեծ Մանթաշ  Մեծ Մանթաշ գյուղ  
80. Մեծ Սարիար   Մեծ Սարիար գյուղ  
81. Մեծ Սեպասար  Մեծ Սեպասար գյուղ  
82. Մեղրաշատ  Մեղրաշատ գյուղ  
83.Մեղրաշեն Մեղրաշեն գյուղ 
84. Բասեն Բասեն գյուղ  
85. Մուսայելյան (Աշոցքի շրջ.)  Մուսայելյան գյուղ 
86. Նահապետավան  Նահապետավան գյուղ  
87. Նոր Կյանք  Նոր Կյանք գյուղ  
88. Շաղիկ  Շաղիկ գյուղ  
89. Շիրակ  Շիրակ գյուղ  
90. Շիրակավան  Շիրակավան գյուղ  
91. Ողջի  Ողջի գյուղ  
92. Ոսկեհասկ  Ոսկեհասկ գյուղ  
93. Պեմզաշեն Պեմզաշեն գյուղ  
94. Ջաջուռ Ջաջուռ գյուղ  
95. Ջաջուռավան  Ջաջուռավան գյուղ 



96. Ջրաձոր  Ջրաձոր գյուղ  
97. Ջրառատ  Ջրառատ գյուղ  
98. Ջրափի Ջրափի գյուղ  
99. Սալուտ  Սալուտ գյուղ  
100. Սառնաղբյուր  Սառնաղբյուր գյուղ  
101. Սարագյուղ Սարագյուղ գյուղ  
102. Սարալանջ  Սարալանջ գյուղ  
103. Սարակապ  Սարակապ գյուղ  
104. Սարապատ  Սարապատ գյուղ  
105. Սարատակ  Սարատակ գյուղ  
106. Սիզավետ Սիզավետ գյուղ  
107. Սպանդարյան  Սպանդարյան գյուղ  
108. Վահրամաբերդ  Վահրամաբերդ գյուղ  
109. Վարդաղբյուր  Վարդաղբյուր գյուղ  
110. Վարդաքար  Վարդաքար գյուղ  
111. Տուֆաշեն  Տուֆաշեն գյուղ  
112. Ցողամարգ  Ցողամարգ գյուղ  
113. Փանիկ  Փանիկ գյուղ  
114. Փոքրաշեն  Փոքրաշեն գյուղ  
115. Փոքր Մանթաշ  Փոքր Մանթաշ գյուղ  
116. Փոքր Սարիար  Փոքր Սարիար գյուղ  
117. Փոքր Սեպասար  Փոքր Սեպասար գյուղ  
118. Քարաբերդ  Քարաբերդ գյուղ  
119. Քեթի  Քեթի գյուղ  

  
2.8. ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ  

  
Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Կապան  Կապան քաղաք  
2. Ագարակ  Ագարակ քաղաք  
3. Գորիս  Գորիս քաղաք  
4. Դաստակերտ  Դաստակերտ քաղաք  
5. Մեղրի  Մեղրի քաղաք 
6. Սիսիան  Սիսիան քաղաք 
7. Քաջարան  Քաջարան քաղաք 
8. Ագարակ  Ագարակ գյուղ  
9. Ալվանք Ալվանք գյուղ  
10. Ախլաթյան Ախլաթյան գյուղ 
11. Աղիտու  Աղիտու գյուղ  
12. Աղվանի Աղվանի գյուղ  
13. Անգեղակոթ  Անգեղակոթ գյուղ  
14. Անտառաշատ  Անտառաշատ գյուղ  
15. Աշոտավան Աշոտավան գյուղ  
16. Առաջաձոր Առաջաձոր գյուղ  
17. Արավուս  Արավուս գյուղ  
18. Արծվանիկ  Արծվանիկ գյուղ  
19. Արևիս  Արևիս գյուղ  
20. Բալաք  Բալաք գյուղ  
21. Բարձրավան Բարձրավան գյուղ  
22. Բնունիս  Բնունիս գյուղ  



23. Բռնակոթ  Բռնակոթ գյուղ  
24. Ակներ  Ակներ գյուղ  
25. Գեղանուշ ● Գեղանուշ գյուղ  
  ● Գոմարան գյուղ  
26. Գեղի ● Գեղի գյուղ  
  ● Գեղավանք գյուղ  
  ● Կարդ գյուղ  
  ● Կիցք գյուղ  
  ● Վերին Գեղավանք գյուղ  
  ● Քարուտ գյուղ  
27. Գետաթաղ  Գետաթաղ գյուղ  
28. Գորայք  Գորայք գյուղ  
29. Գուդեմնիս  Գուդեմնիս գյուղ  
30. Դավիթ Բեկ  Դավիթ Բեկ գյուղ  
31. Դարբաս  ● Դարբաս գյուղ  
  ● Շամբ գյուղ  
32. Տավրուս  Տավրուս գյուղ  
33. Եղեգ  Եղեգ գյուղ  
34. Եղվարդ  Եղվարդ գյուղ 
35. Թանահատ  Թանահատ գյուղ  
36. Թասիկ Թասիկ գյուղ 
37. Լեհվազ  Լեհվազ գյուղ 
38. Լեռնաձոր ● Լեռնաձոր գյուղ  
  ● Կավճուտ գյուղ 
  ● Մուսալլամ գյուղ 
  ● Ներքին Գիրաթաղ գյուղ 
  ● Վերին Գիրաթաղ գյուղ 
39. Լիճք Լիճք գյուղ  
40. Լծեն  Լծեն գյուղ  
41. Լոր  Լոր գյուղ  
42. Աճանան Աճանան գյուղ  
43. Խդրանց Խդրանց գյուղ  
44. Խնածախ  Խնածախ գյուղ  
45. Խնձորեսկ  Խնձորեսկ գյուղ  
46. Խոզնավար  Խոզնավար գյուղ  
47. Խոտ  Խոտ գյուղ  
48. Ծավ  ● Ծավ գյուղ  
  ● Շիշկերտ գյուղ  
49. Ծղուկ  Ծղուկ գյուղ  
50. Կաղնուտ  Կաղնուտ գյուղ  
51. Կարճևան  Կարճևան գյուղ  
52. Կոռնիձոր  Կոռնիձոր գյուղ  
53. Կուրիս  Կուրիս գյուղ  
54. Հալիձոր  Հալիձոր գյուղ  
55. Հարթաշեն  Հարթաշեն գյուղ  
56. Հարժիս  Հարժիս գյուղ  
57. Հացավան  Հացավան գյուղ  
58. Ձորաստան  Ձորաստան գյուղ  
59. (59-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն) 



60. Իշխանասար Իշխանասար գյուղ  
61. Ճակատեն Ճակատեն գյուղ  
62. Մուցք  Մուցք գյուղ  
63. Ներքին Խնձորեսկ Ներքին Խնձորեսկ գյուղ  
64. Ներքին Խոտանան Ներքին Խոտանան 
65. Ներքին Հանդ Ներքին Հանդ գյուղ  
66. Նռնաձոր  Նռնաձոր գյուղ 
67. Նորաշենիկ  Նորաշենիկ գյուղ 
68. Նորավան  Նորավան գյուղ  
69. Շաղատ Շաղատ գյուղ  
70. Շաքի  Շաքի գյուղ  
71. Շենաթաղ  Շենաթաղ գյուղ  
72. Շիկահող  Շիկահող գյուղ 
73. Շինուհայր Շինուհայր գյուղ  
74. Շվանիձոր  Շվանիձոր գյուղ 
75. Շրվենանց  Շրվենանց գյուղ  
76. Շուռնուխ  ● Շուռնուխ գյուղ 
  ● Աղբուլլաղ գյուղ  
   ● Վանանդ գյուղ  
  ● Ձորակ գյուղ  
77. Որոտան (Գորիսի շրջ.) Որոտան գյուղ 
78. Որոտան (Սիսիանի շրջ.) Որոտան գյուղ  
79. Չափնի  Չափնի գյուղ  
80. Սալվարդ Սալվարդ գյուղ 
81. Սառնակունք  Սառնակունք գյուղ 
82. Սյունիք ● Սյունիք գյուղ  
  ● Բարգուշատ գյուղ  
  ● Դիցմայրի գյուղ 
  ● Խորձոր գյուղ  
  ● Սզնակ գյուղ  
83. Նժդեհ  ● Նժդեհ գյուղ 
  ● Ցղունի գյուղ  
84. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ  
85. Սվարանց  Սվարանց գյուղ 
86. Սրաշեն Սրաշեն գյուղ  
87. Սևաքար Սևաքար գյուղ  
88. Վահրավար  Վահրավար գյուղ 
89. Վաղատին Վաղատին գյուղ  
90. Վաղատուր  Վաղատուր գյուղ  
91. Վանեք  Վանեք գյուղ  
92. Վարդանիձոր  ● Վարդանիձոր գյուղ  
  ● Այգեձոր գյուղ  
  ● Թխկուտ գյուղ  
93. (93-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն) 
94. Վարդավանք  Վարդավանք գյուղ  
95. Վերին Խոտանան  Վերին Խոտանան գյուղ  
96. Վերիշեն  Վերիշեն գյուղ  
97. Տաթև  Տաթև գյուղ  
98. Տանձավեր  Տանձավեր գյուղ  



99. Տանձատափ  Տանձատափ գյուղ  
100. Տաշտուն  Տաշտուն գյուղ  
101. Տեղ  Տեղ գյուղ  
102. Տոլորս  Տոլորս գյուղ  
103. Տորունիք  Տորունիք գյուղ  
104. Ուժանիս  Ուժանիս գյուղ  
105. Ույծ  Ույծ գյուղ 
106. Նոր Աստղաբերդ ● Նոր Աստղաբերդ գյուղ  
  ● Աջաբաջ գյուղ  
  ● Գետիշեն գյուղ 
  ● Ոչեթի գյուղ  
107. (107-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն) 
108. Քաշունի  Քաշունի գյուղ  
109. Քաջարան Քաջարան գյուղ  
110. Քարահունջ  Քարահունջ գյուղ  
111. Քարաշեն  Քարաշեն գյուղ 
112. (112-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն) 
  ● Քիրս գյուղ 
113. Օխտար  Օխտար գյուղ  
  

2.9. ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 
  
Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը 
1. Եղեգնաձոր Եղեգնաձոր քաղաք 
2. Ջերմուկ  ● Ջերմուկ քաղաք 
   ●  Կեչուտ գյուղ 
3. Վայք Վայք քաղաք 
4. Ագարակաձոր  Ագարակաձոր գյուղ 
5. Ազատեկ  Ազատեկ գյուղ 
6. Աղավնաձոր  Աղավնաձոր գյուղ  
7. Աղնջաձոր  Աղնջաձոր գյուղ 
8. Արենի ● Արենի գյուղ  
  ● Ամաղու գյուղ  
9. Արին  Արին գյուղ  
10. Արտաբույնք Արտաբույնք գյուղ  
11. Արտավան  Արտավան գյուղ  
12. Արփի  Արփի գյուղ 
13. Բարձրունի  Բարձրունի գյուղ  
14. Գետափ Գետափ գյուղ  
15. Գլաձոր Գլաձոր գյուղ  
16. Գնդեվազ  Գնդեվազ գյուղ  
17. Գնիշիկ  ● Գնիշիկ գյուղ  
  ● Մոզրով գյուղ  
18. Գողթանիկ Գողթանիկ գյուղ  
19. Գոմք ● Գոմք գյուղ  
  ● Ախտա գյուղ  
  ● Կապույտ գյուղ  
20. Ելփին Ելփին գյուղ  
21. Եղեգիս Եղեգիս գյուղ  



22. Զառիթափ  ● Զառիթափ գյուղ  
  ● Հորադիս գյուղ  
23. Զեդեա  Զեդեա գյուղ  
24. Թառաթումբ Թառաթումբ գյուղ  
25. Խաչիկ Խաչիկ գյուղ  
26. Խնձորուտ  Խնձորուտ գյուղ 
27. Կարմրաշեն  Կարմրաշեն գյուղ  
28. Հերհեր  Հերհեր  գյուղ 
29. Հերմոն  ● Հերմոն գյուղ 
  ● Արատես գյուղ  
  ● Կալասար գյուղ 
30. Հորբատեղ Հորբատեղ գյուղ 
31. Հորս Հորս գյուղ 
32. Մալիշկա  Մալիշկա գյուղ  
33. Մարտիրոս  Մարտիրոս գյուղ  
34. Նոր Ազնաբերդ  Նոր Ազնաբերդ գյուղ  
35. Շատին Շատին գյուղ 
36. Չիվա  Չիվա գյուղ  
37. Ռինդ  Ռինդ գյուղ  
38. Սալլի  Սալլի գյուղ 
39. Սարավան ● Սարավան գյուղ 
  ● Ուղեձոր գյուղ 
40. Սերս  Սերս գյուղ  
41. Վարդահովիտ ● Վարդահովիտ  
  ● Գետիկվանք գյուղ  
  ● Սևաժայռ գյուղ  
42. Վերնաշեն  Վերնաշեն գյուղ  
43. Փոռ  Փոռ գյուղ  
44. Քարագլուխ  Քարագլուխ գյուղ  
  

2.10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ 
  
Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրերի անվանումը 
1. Իջևան Իջևան քաղաք 
1.1 Այրում Այրում քաղաք 
2. Բերդ  Բերդ քաղաք 
3. Դիլիջան  Դիլիջան քաղաք  
4. Նոյեմբերյան  Նոյեմբերյան քաղաք 
5. Ազատամուտ  Ազատամուտ գյուղ  
  Բարխուդարլու գյուղ 
6. Ակնաղբյուր  Ակնաղբյուր գյուղ  
7. Աղավնավանք Աղավնավանք գյուղ 
8. Աճարկուտ Աճարկուտ գյուղ  
9. Այգեհովիտ Այգեհովիտ գյուղ 

Կայան գյուղ  
10. Այգեձոր  Այգեձոր գյուղ 
11. Այգեպար  Այգեպար գյուղ  
12. (12-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)  
13. Աչաջուր  Աչաջուր գյուղ 
14. Արծվաբերդ  Արծվաբերդ գյուղ  



15. Արճիս  Արճիս գյուղ  
16. Բագրատաշեն   Բագրատաշեն գյուղ  
17. Բաղանիս Բաղանիս գյուղ  
18. Բարեկամավան  Բարեկամավան գյուղ 
19. Բերդավան  Բերդավան  
20. Բերքաբեր Բերքաբեր գյուղ  
21. Գանձաքար  Գանձաքար գյուղ 
22. Գետահովիտ  Գետահովիտ գյուղ 
23. Գոշ  Գոշ գյուղ  
24. Դեբեդավան  Դեբեդավան գյուղ  
25. Դեղձավան  Դեղձավան գյուղ  
26. Դիտավան  Դիտավան գյուղ 
27. Դովեղ  Դովեղ գյուղ  
28. Ենոքավան  Ենոքավան գյուղ 
29. Թեղուտ Թեղուտ գյուղ  
30. Տավուշ  Տավուշ գյուղ  
31. Իծաքար  Իծաքար գյուղ 
32. Լճկաձոր Լճկաձոր գյուղ  
33. Լուսահովիտ Լուսահովիտ գյուղ 
34. Լուսաձոր  Լուսաձոր գյուղ  
35. Խաշթառակ Խաշթառակ գյուղ 
36. Խաչարձան  ● Խաչարձան գյուղ  
  ● Ճերմակավան գյուղ  
  ● Գեղատափ գյուղ  
37. Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.)  Ծաղկավան գյուղ  
38. Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.)  Ծաղկավան գյուղ  
39. Կիրանց  Կիրանց գյուղ  
40. Կոթի  Կոթի գյուղ  
41. Կողբ  Կողբ գյուղ  
42. Հաղարծին  Հաղարծին գյուղ  
43. Հաղթանակ  Հաղթանակ գյուղ  
44. Հովք  Հովք գյուղ  
45. Մոսեսգեղ  Մոսեսգեղ գյուղ  
46. Նավուր  Նավուր գյուղ  
47. Ներքին Կարմիր աղբյուր  Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ  
48. Նորաշեն  Նորաշեն գյուղ  
49. Ոսկեպար  Ոսկեպար գյուղ  
  Ասկիպար գյուղ 
50. Ոսկեվան  Ոսկեվան գյուղ 
51. Չինարի  Չինարի գյուղ  
52. Չինչին Չինչին գյուղ  
53. Չորաթան  Չորաթան գյուղ  
54. Պառավաքար Պառավաքար գյուղ 
55. Պտղավան  Պտղավան գյուղ  
56. Ջուջևան  Ջուջևան գյուղ  
57. Սարիգյուղ  Սարիգյուղ գյուղ  
58. Սևքար  Սևքար գյուղ 
59. Վազաշեն  Վազաշեն գյուղ  
60. Վարագավան  Վարագավան գյուղ  



61. Վերին Կարմիր աղբյուր  Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ  
62. Զորական Զորական գյուղ  

 
(Հավելվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ, լրաց., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-147-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, 24.06.10 

ՀՕ-114-Ն)  
  
  
  
  

 
Ց Ա Ն Կ  

  
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ  

  
N Թաղային համանյքի անվանումը Բնակավայրերի և թաղամասերի անվանումները 
1. Աջափնյակ Աջափնյակ թաղամաս 
2. Ավան  Ավան թաղամաս 
3. Արաբկիր Արաբկիր թաղամաս  
4. Դավթաշեն  Դավթաշեն թաղամաս  
5. Էրեբունի Էրեբունի թաղամաս  
6. Կենտրոն  Կենտրոն թաղամաս  
7. Մալաթիա - Սեբաստիա Մալաթիա-Սեբաստիա թաղամաս  
8. Նոր Նորք  Նոր Նորք թաղամաս  
9. Նորք - Մարաշ  Նորք - Մարաշ թաղամաս  

10. Նուբարաշեն  Նուբարաշեն թաղամաս  
11. Շենգավիթ Շենգավիթ թաղամաս  
12. Քանաքեռ - Զեյթուն  Քանաքեռ - Զեյթուն թաղամաս  

 
(Հավելվածը լրաց. 30.06.96 ՀՕ-73) 

  
  
  
  

 
 

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)  
  

   
Հավելված 6 

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Երևան քաղաքը սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի և 

Արագածոտնի մարզերին։ 
  

Երևան-Կոտայքի մարզ 
  
Սահմանագիծը «Ա-Բ» կետերով հարում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի, 

Քասախի, Զովունիի, Ներքին Պտղնիի, Վերին Պտղնիի, Առինջի, Ջրվեժի, Հացավանի գյուղական համայնքների 
արտաքին սահմաններին։ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  

ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  

ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ



Սահմանագիծն սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Հայաստանի 
Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 
Սասունիկի գյուղական համայնքների համար։ Սահմանագիծը հենակետ թիվ 1-ից շարունակվում է արևելյան 
ուղղությամբ մինչև Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը և հատում այն` հենակետ թիվ 2, այնուհետև մինչև անձրևատար 
ձորակը` հենակետ թիվ 3, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև ջրատարը` հենակետ թիվ 4։ Այնուհետև 
շարունակվում է ջրատարի հյուսիսային եզրով դեպի արևելք և անցնելով թ.թ. 5-8 հենակետերը, հասնում է մինչև 
հենակետ թիվ 9: Թիվ 9 հենակետից սահմանագիծը անցնում է զինվորական մասի հյուսիսարևմտյան կողմից 
շրջանցող ճանապարհով և հասնում Երևան-Աշտարակ մայրուղուն, հատում այն` հենակետ թիվ 10, այնուհետև 
մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ մինչև հենակետ թիվ 
11, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Պռոշյանի և Քասախի գյուղական համայնքների համար։  

Թիվ 11 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Երևան-Աշտարակ մայրուղու երթևեկելի մասի 
հյուսիսային եզրով մինչև հենակետ թիվ 12, թեքվում է հյուսիս-արևելք` մինչև Գևորգ Չաուշի 50 հասցեում գտնվող 
պարիսպը (նախկին Հայֆիլմ)` հենակետ թիվ 13, և, հյուսիսային մասով ընդգրկելով հենակետ թիվ 14` շրջանցում է 
այն, հասնում հենակետ թիվ 15։ Թիվ 15 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև հենակետ 
թիվ 16։ Սահմանագիծը, արևելյան եզրով շրջանցելով Կարմիր խաչի պարիսպը, հասնում է հենակետ թիվ 17, որը 
գտնվում է Քասախ գյուղի Զորավար Անդրանիկի 2-րդ փողոցի եզրին։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք և շարունակվում մինչև ջրատար խողովակի հյուսիսային եզրին գտնվող թիվ 18 հենակետ, 
ջրատար խողովակով շարունակվում մինչև Դավթաշեն թաղամասի խմելու ջրի կարգավորիչ ջրամբարի պարսպի 
հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 19։ 

Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, շրջանցելով ջրամբարը, անցնում է թիվ 20 
հենակետով, հասնում հենակետ թիվ 21, որը գտնվում է ջրատար խողովակի հյուսիսային մասում, շարունակվում 
ջրատար խողովակով մինչև «Դավթաշեն-2» էլեկտրաենթակայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 22, թեքվում հյուսիս` 
մինչև հենակետ թիվ 23, այնուհետև հյուսիս-արևելք և, անցնելով թ.թ. 24-27 հենակետերով, հասնում է 
անձրևատար ձորակին` հենակետ թիվ 28, ձորակով բարձրանում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 29, որն ընդհանուր 
է Երևան քաղաքի, Քասախի և Զովունիի գյուղական համայնքների համար։ 

Սահմանագիծը թիվ 29 հենակետից թեքվում է հյուսիս-արևելք մինչև զինվորական մասի պարիսպը` հենակետ 
թիվ 30։ Այնուհետև հյուսիսային կողմով շրջանցելով զինվորական մասի պարիսպը և անցնելով թ.թ. 31-33 
հենակետերը` հասնում է հենակետ թիվ 34-ին, որը գտնվում է զինվորական մասը շրջանցող պարսպի և Զովունի 
գյուղի 35-րդ փողոցի հատման մասում։ Թիվ 34 հենակետից սահմանագիծը անցնում է Դավթաշենի կաթսայատան 
պարսպին զուգահեռ ճանապարհի հյուսիսային եզրով դեպի հարավ, այնուհետև դեպի արևելք, անցնելով թ.թ. 35-
37 հենակետերը, հասնում է հենակետ թիվ 38-ին, թեքվում դեպի հյուսիս` հենակետ թիվ 39, որը գտնվում է 4-րդ 
թաղամասով անցնող փողոցի եզրին։ Նույն փողոցով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում 
հենակետ թիվ 40, այնուհետև մինչև հենակետ թիվ 41, թեքվում է հյուսիս` էլեկտրական գծին զուգահեռ հասնում է 
հենակետ թիվ 42, որը գտնվում է Զովունի գյուղի գերեզմանոցից իջնող փողոցի եզրին։ Այնուհետև թեքվելով դեպի 
արևելք` ուղիղ գծով շարունակվում է մինչև «Արաքս» արդյունաբերական հանգույցի պարսպի հյուսիսային 
անկյունը` հենակետ թիվ 43, պարսպով անցնելով թիվ 44 հենակետը` շրջանցում է արդյունաբերական հանգույցը, 
հասնում հենակետ թիվ 45-ին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, մինչև Երևան-Եղվարդ ճանապարհը` հենակետ թիվ 
46, հատում է ճանապարհը, հասնում հենակետ թիվ 47, որը գտնվում է էլեկտրաենթակայանի պարսպի 
հյուսիսարևմտյան անկյունում։ Թիվ 47 հենակետից հարավարևելյան կողմի պարսպով շրջանցում է այն և հասնում 
ենթակայանի պարսպի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 48, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում 
Հրազդան գետը` հենակետ թիվ 49, որը գտնվում է գետի աջ ափին։ Սահմանագիծը շարունակվում է Հրազդան 
գետի աջ ափով` իր մեջ ընդգրկելով թ.թ. 50-52 հենակետերը։ Թիվ 52 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում է կիրճի հարավարևելյան եզրով՝ թիվ 53 հենակետով, հատում է ոռոգման ջրանցքը և 
շարունակվում մինչև ռադիոկայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 54։ Թիվ 54 հենակետից թեքվելով դեպի արևելք, 
անցնում է կիրճի հարավային եզրով մինչև արտադրական օբյեկտի պարիսպը` հենակետ թիվ 55, ապա հենակետ 
թիվ 56, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Ներքին Պտղնի և Վերին Պտղնի համայնքների համար։ Այստեղից 
սահմանագիծը շրջանցում է պարիսպը, թեքվում հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը մինչև հենակետ թիվ 57, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթուղուն զուգահեռ շարունակվում մինչև թիվ 58 հենակետ և թեքվելով 
դեպի հարավ-արևելք` հենակետ թիվ 59, ճանապարհի եզրով հասնում Երևան-Սևան մայրուղուն` հենակետ թիվ 
60։ Այստեղից ճանապարհային հանգույցի հյուսիսային եզրով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Հ. 
Աճառյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 61, շարունակվում Աճառյան փողոցով մինչև Առինջ գյուղի մուտքի 
հարավարևմտյան եզր և հատում այն` հենակետ թիվ 62, որը գտնվում է երկաթգծի կամրջի եզրին և 
շարունակվելով երկաթգծի հյուսիսային եզրով մինչև Առինջ գյուղի Մաշտոցի 1-ին փակուղու վերջնամասը` Առինջ 
գյուղի կառուցապատման եզրով անցնում մինչև Առինջ գյուղի գերեզմանոցի հյուսիսարևմտյան անկյունը` 
հենակետ թիվ 63, շրջանցում է այն հարավային պարսպով մինչև գերեզմանատան հարավարևմտյան անկյունը` 
հենակետ թիվ 64։ Թիվ 64 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` շրջանցելով գերեզմանոցը 



հարավային կողմով, հիմնարկ-ձեռնարկությունների պարիսպներով շարունակվում է մինչև գերեզմանոցի 
արևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 65, այնուհետև Աշխաբադի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով 
շարունակվում է դեպի հարավ` մինչև Գեներալ Բաբաջանյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 66, Գեներալ 
Բաբաջանյան փողոցի հյուսիսային եզրով թեքվում արևելք և հասնում հենակետ թիվ 67, նույն ուղղությամբ 
շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 68, որը գտնվում է նույն փողոցի մայթի եզրին։ Այստեղից Առինջ գյուղի 
կառուցապատման եզրով շարունակվում է մինչև ջերմատան տարածքի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 
69, թեքվում հարավ, ջերմատան պարսպին զուգահեռ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 70, շարունակվում է 
մինչև հենակետ թիվ 71, որը գտնվում է Սաֆարյան փողոցի եզրին։ Թիվ 71 հենակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է Սաֆարյան փողոցի արևելյան եզրով դեպի հարավ-արևմուտք, մինչև հենակետ թիվ 72, թեքվելով 
հարավ-արևելք` հասնում ջրատարին` հենակետ թիվ 73, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Առինջի և Ձորաղբյուրի 
գյուղական համայնքների համար։ Սահմանագիծը թիվ 73 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրատարով և 
Ջրվեժի այգեգործական ընկերության հարավային սահմանով շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ 
մինչև Բագրևանդի փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 74, թեքվում հարավ և Բագրևանդի փողոցի երթևեկելի մասի 
արևելյան եզրով շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 75, որը գտնվում է Բագրևանդի և Թևոսյան փողոցների 
հատման անկյունում։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 76, այնուհետև 
անցնում «Ռադիոէլեկտրոնիկայի» և «Բազալտ» գործարանների տարածքների հյուսիսային եզրով մինչև ջրի 
կարգավորիչ ջրամբարի հյուսիսարևելյան եզրը՝ հենակետ թիվ 77։ Թիվ 77 հենակետից թեքվում է հարավ և 
ջրամբարը շրջանցող ճանապարհով հասնում ձորակին` հենակետ թիվ 78, թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի 
հարավային սահմանով հասնում «Բազալտ» գործարանի պարիսպը` հենակետ թիվ 79, թեքվում է հարավ և 
գործարանի տարածքի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև Քոչինյան փողոց` թիվ 80 հենակետ, և փողոցի 
երթևեկելի մասի հարավային եզրով շարունակվում մինչև «Մայակ» բնակելի թաղամասի կառուցապատման 
արևելյան եզրը՝ թիվ 81 հենակետ։ Այդտեղից սահմանը թեքվում է հարավ, շարունակվում մինչև Ջրվեժի կիրճի 
եզրը, կիրճի եզրով թեքվում հարավ և հարավ-արևմուտք ու Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման արևելյան եզրով 
հասնում է մինչև Քոչինյան փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 83։ Այնուհետև նույն փողոցի հարավային եզրով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում սելավատար ձորակով մինչև «Մասիս» գործարանի տարածքի 
արևմտյան անկյունը` թիվ 84 հենակետ։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում «Ջրվեժ» 
արտադրական հանգույցի տարածքի և Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման հարավային մասով մինչև գաջի նոր 
գործարան տանող ճանապարհի արևելյան եզրը՝ թիվ 85 հենակետ, որտեղից շարունակվում է հարավարևմտյան 
ուղղությամբ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչև գործարանի տարածքի 
հյուսիսային եզրը, շրջանցում գործարանի տարածքը արևելյան ուղղությամբ` ընդգրկելով թ.թ. 86-88 հենակետերը։ 
Թիվ 88 հենակետից շարունակվում է ձորակով դեպի հարավ` մինչև թիվ 89 հենակետ, թեքվում է արևելք, 
բարձրանում մինչև թիվ 90 հենակետ։ Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Երևանը շրջանցող 
ճանապարհը և հասնում թիվ 91 հենակետ։ Թիվ 91 հենակետից սահմանագիծը ձորակով շարունակվում է 
հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 92 հենակետ։ Թիվ 92 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` մինչև 
«Ցորեն» արգելավայրի տարածքի հարավարևմտյան անկյունում գտնվող թիվ 93 հենակետ։ Այստեղից 
սահմանագիծը «Ցորեն» արգելավայրի հարավային եզրով շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 94, այնուհետև 
շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ` մինչև Նուբարաշենի սարավանդի հյուսիսարևելյան եզրը` Երևան 
քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն 
համայնքների հանգուցային «Բ» հենակետ թիվ 95։ 

  
Երևան-Արարատի մարզ 

  
Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն 

համայնքների հանգուցային «Բ» թիվ 95 հենակետից սահմանն անցնում է Գառնու ջրատարի հարավարևելյան 
մասով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, Նուբարաշենի սարահարթի արևելյան եզրով անցնելով թիվ 96 
հենակետով, շարունակվում մինչև թիվ 97 հենակետ։ Թիվ 97 հենակետից սահմանագիծը հատում է անձրևատար 
ձորակը և հարավարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև Գառնու ջրատարի պոմպակայանի 
հարավարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 98։ Թիվ 98 հենակետից սահմանագիծը, Նուբարաշենի սարահարթի 
հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թ.թ. 99-100 հենակետերը, հասնում է թիվ 101 հենակետին։ Թիվ 101 
հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում մինչև թիվ 102 հենակետ։ Թիվ 102 հենակետից 
թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև բլրի գագաթը` թիվ 103 հենակետ, և թեքվելով հարավ-արևմուտք` շարունակվում 
է մինչև թիվ 104 հենակետ, որն ընդհանուր է Բարձրաշեն, Ջրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
համար, և նորից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև թիվ 105 հենակետ, որը գտնվում է թռչնաբուծական 
ֆաբրիկա տանող ճանապարհի հարավային եզրին գտնվող ջրավազանի մոտ։ Թիվ 105 հենակետից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 106 հենակետ, շարունակվում թռչնաբուծական ֆաբրիկայի հարավարևելյան եզրով 
մինչև թիվ 107 հենակետ և թեքվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք` բարձր լարման էլեկտրական գծերի 



հարավարևմտյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 108 հենակետ։ Թիվ 108 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորակի ջրահավաքով շարունակվում է մինչև Արտաշատի ջրանցքի հյուսիսարևելյան եզրը` թիվ 109 
հենակետ, որն ընդհանուր է Ջրաշեն, Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և անցնում 
ջրանցքի ձախ ափով մինչև թիվ 113 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի կամրջակի մոտ և ընդհանուր է Նոր 
Կյուրին, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այս հատվածն ընդգրկում է թ.թ. 110-
112 հենակետերը։ Սահմանագիծը, թիվ 113 հենակետից ջրանցքով անցնելով թիվ 114 հենակետը, շարունակվում 
է մինչև «Վիտամին» գործարանի տարածքի հարավային սահմանը` թիվ 115 հենակետ։ Թիվ 115 հենակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական տարածքի 
հյուսիսային եզրի ճանապարհով հասնում է թիվ 116 հենակետին, որն ընդհանուր է Այնթապ, Նոր Խարբերդ 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այնուհետև սահմանագիծը հատում է Երևան-Արտաշատ 
խճուղին` թիվ 117 հենակետ, և հասնում մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 118 հենակետ, այնուհետև ջրանցքի 
արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ և ջրանցքով հասնում է մինչև թիվ 122 հենակետ։ Թիվ 122 հենակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 123 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` թիվ 124 
հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևելք` թիվ 125 հենակետ։ Թիվ 125 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
հատում է երկաթգիծը և հասնում թիվ 126 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նորաբաց ճանապարհի եզրին և 
ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Այնթապ և Նորաբաց գյուղական համայնքների համար։ Թիվ 126 հենակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Մասիս-Զորակ ճանապարհով շարունակվում մինչև Դարակերտ 
գյուղական համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 127 հենակետ, այնուհետև թեքվում հարավ-
արևմուտք` Դարակերտի ճանապարհով մինչև թիվ 128 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Գետափնյա 
և Դարակերտ գյուղական համայնքների համար։ Թիվ 128 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս` մինչև Ն. 
Չարբախի ջրանցքի հետ հատվելը` թիվ 129 հենակետ։ Թիվ 129 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք և ջրանցքի հարավարևելյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 130 հենակետ, որը գտնվում է 
ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման մասում։ Թիվ 130 հենակետից ոռոգման առվից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք` մինչև ոռոգման ջրանցքի եզրի թիվ 131 հենակետ։ Այնուհետև ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հյուսիս` մինչև Երևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի տարածքի հարավարևմտյան անկյունը` թիվ 132 
հենակետ, շարունակվում պարսպով դեպի հյուսիս` մինչև պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունը՝ հենակետ թիվ 
133։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թ.թ. 134-136 հենակետերը` 
սահմանագիծը հասնում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքին` հենակետ թիվ 137։ Նույն փողոցի մայթի արևմտյան 
եզրով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում մինչև թիվ 138 հենակետ, որը գտնվում է Շիրակի 
փողոցի 5-րդ նրբանցքից Գետափնյա գյուղական համայնք մտնող ճանապարհի խաչմերուկում։ Այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 139 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-
Նուռնուս երկաթգծի և ոռոգման առվի հատման տեղում։ Թիվ 139 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է 
ոռոգման առվով, ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` մինչև թիվ 140 հենակետ, որը գտնվում է «Կարմիր բլուր» 
հնագիտական հողատարածքի եզրին։ Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում Հրազդան 
գետը և նախագծային ճանապարհի արևմտյան եզրով շարունակվում մինչև Իսակովի պողոտային հատվելը` թիվ 
141 հենակետ։ Սահմանագիծը շարունակվում է Իսակովի պողոտայի հարավարևելյան եզրով դեպի արևմուտք` 
մինչև թիվ 142 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի 
Փարաքար համայնքների համար։ 

  
Երևան-Արմավիրի մարզ 

  
Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի 

Փարաքար համայնքների համար ընդհանուր «Գ» թիվ 142 հանգուցային հենակետից սահմանագիծը հատում է 
Իսակովի պողոտան, շարունակվում մինչև Էջմիածնի ջրանցքը` թիվ 143 հենակետ, այնուհետև թեքվելով դեպի 
արևմուտք` շարունակվում է ջրանցքի հյուսիսային եզրով, ջրի հոսանքի ուղղությամբ, մինչև Մերձավան 
գյուղական համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 144 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, 
Փարաքարի և Մերձավանի գյուղական համայնքների համար։ Այստեղից Մերձավան տանող ճանապարհի 
արևելյան եզրով սահմանագիծը շարունակվում է մինչև թիվ 145 հենակետ։ Թիվ 145 հենակետից սահմանագիծը 
Մերձավան գյուղը շրջանցող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև թիվ 146 հենակետ, ապա 
հյուսիս-արևմուտք` մինչև Այգեգինեգործության ինստիտուտի Հիդրոպոնիկայի տնտեսության հարավային 
սահմանը՝ հենակետ թիվ 147, այնուհետև արևելյան կողմով շրջանցելով Հիդրոպոնիկայի տնտեսությունը` 
պարսպի երկայնքով հասնում է հենակետ թիվ 148, որը գտնվում է Հիդրոպոնիկայի տնտեսության տարածքի 
հյուսիսարևմտյան անկյունում, այնուհետև ճանապարհով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև 
Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային ափը` հենակետ թիվ 149։ Այս հենակետից սահմանագիծը անցնում է 
Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային եզրով արևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 150 հենակետ, որը գտնվում է 
կամրջի եզրին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև «Սպանդարյան» 



արտադրական հանգույցը շրջանցող ճանապարհը` թիվ 151 հենակետ, այնուհետև Սասունիկ տանող 
ճանապարհի արևմտյան եզրով հասնում է թիվ 152 հենակետին, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արմավիրի 
մարզի Մերձավան համայնքի և Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի համար։  

  
Երևան-Արագածոտնի մարզ  

  
Սահմանագծի` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին հարող հատված սկսվում է «Դ» թիվ 

152 հանգուցային հենակետից, որը գտնվում է Սասունիկ գյուղական համայնք տանող ճանապարհի եզրին։ 
Սահմանագիծն այս հենակետից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև ոռոգման 
ջրանցքը` թիվ 153 հենակետ։ Այս հենակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ 
և շարունակվում մինչև թիվ 1 հենակետ։ 

«Ա» թիվ 1 հենակետով ամփոփվում է Երևանի սահմանագիծը։ 
  
Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի սահմանագծի նկարագրությունը 
  
Երևան քաղաքի վարչական տարածքում է գտնվում նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը` կից 

տրանսպորտային, արտադրական և պահեստային տնտեսությունների («Տերմինալ») հողատարածքներով, 
ինչպես նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը Երևան քաղաքին կապող ճանապարհի երթևեկելի մասն իր 
ճամփեզրով` Փարաքար և Թաիրով գյուղերի տարածքում։ 

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի տարածքը հարում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի 
մարզին` «Ե» (հենակետ թիվ 154)-«Զ» (հենակետ թիվ 162) և Արմավիրի մարզին` «Զ» (հենակետ թիվ 162)-«Ե» 
(հենակետ թիվ 154)։ 

(Հավելվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Լեռնանիստ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր 
գյուղական համայնքին: 

  
ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հրազդան քաղաքային, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետերով 
անցնում 960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 682մ, հասնում է Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով, անցնում 1063մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք` հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում է 650մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք` հատելով 
Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` 
կրկին հատելով գետը, անցնում է 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 879մ, հասնում է 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, 
հասնում է 2614.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Հրազդան քաղաքային, Մեղրաձոր գյուղական 



համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է: 
  

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հրազդան քաղաքային, Լեռնանիստ և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 598մ, 
հասնում է Լեռնանիստ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ 
բնակավայրի եզրագծով թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնում 1350մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ ձորակով թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 2581մ, հասնում է թիվ 
28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում է 2049.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Վերին Ախտա» 
գեոդեզիական կետին, որը համընկնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ 
անցնում է 5366մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 
սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, 
հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 
սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 677մ, հասնում է առվի եզրին 
գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 677մ, հասնում է Հրազդան քաղաքային, 
Լեռնանիստ գյուղական և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է: 
  

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով 
անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով 
անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 
40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, 
հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 նիշ 
ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 
695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության 
ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա 
դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, 
հասնում է Հրազդան քաղաքային, Քաղսի և Լեռնանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է: 
  

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Աղավնաձոր 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 
602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 
սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով 
անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, 
հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է 
թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 
սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 
55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով 
անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական 
համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով 
անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: 
Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 
սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է 
թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Հրազդան, Ծաղկաձոր 



քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 
«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է: 
  

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, 
ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի 
եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, 
անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, 
դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 
10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում 126մ, 
հասնում է 2275.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան 
ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և 
Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, 
հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում է 358մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով 
դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում է 4434մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 
սահմանակետերով անցնում է 2013մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 60 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով թիվ 61-74 սահմանակետերով 
անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան և Ծաղկաձոր քաղաքային, 
Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.2 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Եղվարդ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զորավան գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Արտամետ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մրգաշեն գյուղական համայնքին և «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին և 
«Է»-«Ը» հատվածով` Պռոշյան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի 
մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Նոր Երզնկա գյուղական համայնքին և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի 
մարզին:  

  
ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Եղվարդ քաղաքային, Զորավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1432մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 
սահմանակետով 1291մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք և, անցնելով 183մ, 
հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-16 
սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 238մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով 
անցնում 1196մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-31 սահմանակետերով 
անցնում 655մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 
33 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 48մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արելք, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 
546մ, հասնում Եղվարդ-Զորավան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնում է 1346մ, 
հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 542մ, 
հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
156մ, հասնում է Եղվարդ-Նոր Գեղի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 1326մ, հասնում թիվ 60 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 138մ, հասնում է Նոր Գեղի-Եղվարդ 
մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11362մ է: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և 

Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Եղվարդ քաղաքային և Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 636մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 
սահմանակետերով, առվով անցնում 182մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 6, 7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին 
գտնվող Եղվարդ քաղաքային և Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1473մ է:  
  

ԵՂՎԱՐԴ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Նոր Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, երկաթգծով անցնում 1339մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, դարձյալ երկաթգծով անցնում 737մ, հասնում է երկաթգծի և Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 3-
21 սահմանակետերով անցնում 1391մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 88մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, երկաթգծով անցնում 459մ, հասնում է թիվ 24 



սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, մտնում ձորը, թիվ 25-46 սահմանակետերով, ձորով անցնում 
1957մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5971մ է: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 1-20 սահմանակետերով անցնում 2253մ, 
հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 22-31 
սահմանակետերով անցնում 1496մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, 
Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3749մ է: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Եղվարդ քաղաքային, Քասախ և Պռոշյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1076մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 7-17 
սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4088մ է: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ՊՌՈՇՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»  
  
Եղվարդ քաղաքային, Պռոշյան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման 

«Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1344.3մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 890մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 1024մ, հասնում Եղվարդ քաղաքային, Քասախ և Պռոշյան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»  
  
«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»  
  
Ձորակում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Նոր Երզնկա գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
ձորակով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 476մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 5-17 
սահմանակետերով անցնում 1575մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 296մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 451մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 742մ, 
հասնում Եղվարդ-Նոր Երզնկա հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ավտոճանապարհով անցնում 147մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 1254մ, հատելով 
Աշտարակ-Եղվարդ մարզային նշանակության ավտոճանապարհը, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Երզնկա 
գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4941մ է: 
  



ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»  
  
«Ժ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.3 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Քաղսի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից 
«Դ»-«Ա» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին:  

  
ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, 
թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 750մ, 
հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է 
դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի 
եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 
602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 
սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով 
անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, 
հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև 



թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է 
թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 
սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 
55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով 
անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական 
համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով 
անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: 
Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 
սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է 
թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան 
քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ծաղկաձոր քաղաքային, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-12 
սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ծաղկաձոր քաղաքային, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա հատելով ձորակները, թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-16 սահմանակետերով անցնում 
1272մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր քաղաքային, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 306մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկունյաց լեռան արևմտյան լանջով, թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնում է 511մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է 2820.5մ նիշ ունեցող լեռան 
գագաթին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, 
հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, 
հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
170մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516մ, հասնում է Բջնի գետի 
ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա Բջնի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով 
անցնում 723մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր քաղաքային, Բջնի և Սոլակ գյուղական 



համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 
«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.4 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՓԱՐՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ալափարս գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բջնի գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սոլակի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Ֆանտան գյուղական համայնքին, 
«Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կարենիս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Չարենցավան քաղաքային 
համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Կարենիս, «Է»-«Ա» հատվածով՝ Արզական գյուղական համայնքներին: 

  
ԱԼԱՓԱՐՍ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ալափարս, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով 
անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, 
որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան 
ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 
սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով 
հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 
42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, 
հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 
թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծն անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 
55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում 
է Ալափարս, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է: 
  

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ալափարս, Սոլակ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով և լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 
սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 804մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 723մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 887մ, հասնում է Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4444 մ է: 
  



ԱԼԱՓԱՐՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ալափարս, Ֆանտան և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2897 մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 437մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1260մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 720 մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 414 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2266 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 33 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 475 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 198մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 206մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 430մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, թիվ 43 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1172մ, հասնում Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15040մ է:  
  

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ալափարս, Կարենիս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը և Գյումուշհէկին 
մոտեցող ջրանցքը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 111մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 85մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 85մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևելք, հատում Սևան-Երևան մայրուղին, անցնում 196մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս և Ֆանտան համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1633 մ է: 
  

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կարենիս, Ալափարս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է քաղաքի կողմից բաժանված տնամերձերի հարավարևմտյան 
մասում, սահմանագիծը տնամերձերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով 
անցնում 795մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ թիվ 14-18 սահմանակետերով, ճանապարհով անցնում 1491մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 1011մ, հասնում Ալափարս 
բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, թեքվում է արևելք և Ալափարս բնակավայրի եզրագծով 
անցնում 308մ, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24-35 
սահմանակետերով 2022մ երկարությամբ սահմանագիծը անցնում է ձորակով, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ջրանցքով, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա շրջանցելով 
բենզալցակայանը, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 145մ, հասնում է Երևան- Չարենցավան ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42-48 սահմանակետերով սահմանագիծը ավտոճանապարհով անցնում է 
1346մ, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անտառային հողերի սահմանագծով անցնելով 1410մ, հասնում է թիվ 
55 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 893մ, հասնում է երկաթգծի եզրին 
գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, 
անցնելով 156մ, հասնում է ավտոճանապարհի եզրին գտնվող Ալափարս, Կարենիս գյուղական և Չարենցավան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10201մ է: 



  
ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Ալափարս, Կարենիս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Կարենիս-Ալափարս միջգյուղյա ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1414 մ, հասնում Կարենիս, 
Ալափարս գյուղական համայնքների և Չարենցավան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1414մ է: 
  

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Ալափարս, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, 
հասնում դաշատային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին 
գտնվող Ալափարս, Արզական և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.5 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Աղավնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարմարիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, 
ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի 
եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, 
անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, 
դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 
10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում է 
126մ, հասնում 2275.2 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան 
ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 



թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և 
Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 339մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, 
հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 358մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով 
դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում 4434մ, 
հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 
սահմանակետերով անցնում 2013մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 411մ, հասնում թիվ 60 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 61-74 սահմանակետերով 
անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր գյուղական, Հրազդան և 
Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աղավնաձոր, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 
սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 750մ, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 
31-32 սահմանակետերով անցնում է 558մ, հասնում Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող 
Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 865մ, հասնում է 2821.1մ նիշ ունեցող Աղավնաձոր, 
Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:  
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1001մ, հասնում է 2169.6 մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով, 
ջրբաժանով անցնում 941մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 362մ, 
հասնում թին 4 սահմանակետին: Ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 395մ, 
հասնում է Հրազդան–Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով, թիվ 8-10 սահմանակետերով 
անցնում 489մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գյուղի 
եզրագծով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 682մ, հատելով Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 14 



սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 904մ, 
հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 174մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-36 
սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 38-53 սահմանակետերով անցնում 3397մ, հասնում է Աղավնաձոր, 
Մարմարիկ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10255մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Աղավնաձոր, Մեղրաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 846մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 549մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Աղավնաձոր, Մեղրաձոր 
գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3612 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.6 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Առինջ գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Գետարգել գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բալահովտի գյուղական 
համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մայակովսկի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժի գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Վերին Պտղնի գյուղական 
համայնքին:  

  
ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Առինջ, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 50մ, հասնում է Առինջ, 
Բալահովիտ և Գետարգել գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 576մ է: 
  

ԱՌԻՆՋ-ԳԵՏԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է առվի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
2-6 սահմանակետերով անցնում 528մ, հատելով Գետարգել-Երևան ճանապարհը, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում 
է առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում է գերեզմանոցի սահմանագծի մոտ գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գերեզմանոցի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 551մ, հասնում է Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1579մ է: 
  

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և 
Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 310մ է: 
  

ԱՌԻՆՋ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-
3 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-25 սահմանակետերով անցնում 2705մ, հասնում է Առինջ, 
Մայակովսկի և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3386մ է: 
  

ԱՌԻՆՋ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 
սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Առինջ, Ձորաղբյուր և Մայակովսկի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է: 
  

ԱՌԻՆՋ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Առինջ, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, 
հասնում է Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է: 
  

ԱՌԻՆՋ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»  
  
«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ԱՌԻՆՋ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»  
  
Առինջ, Բալահովիտ և Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով երկաթգծին զուգահեռ անցնում է 
1384մ, հասնում երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 սահմանակետերով 
անցնում 1459մ, հասնում է Առինջ, Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.7 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արգել գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարենիս գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Գեղի 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԳԵԼ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Հրազդան գետի հունով, 
թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 2244մ, հասնում Արգել, Կարենիս և Նուռնուս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:  
  

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հրազդան գետի հունում գտնվող Արգել, Կարենիս և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, գետի 
հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում գետի հունում գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1149մ է:  
  

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արգել, Նոր Գեղի և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 
516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, 
վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 
սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-
42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 
186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, 
դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 
50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, 
թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: 
Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է 
Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է: 
  

ԱՐԳԵԼ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 



  
Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, կիրճից դուրս գալով, 
ամառանոցների եզրագծով անցնում է 163մ, հատելով Քարաշամբ-Արգել ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 90մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 151մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 2130մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 398մ, հասնում Արգել-Դովրի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 11-21 սահմանակետերով անցնում 1465մ, հասնում է Արգել, Քարաշամբ 
և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4558մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.8 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արզական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ալափարս գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարենիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Թեղենիք գյուղական համայնքին և «Է»-«Ը» 
հատվածով` Բուժական գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի 
մարզին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արզական, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 
1815մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 2738մ, 
հասնում է 2787.5մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Արզական, Բջնի և Մարմարիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային կետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4553մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
2787.5մ նիշ ունեցող Արզական, Բջնի, և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 
սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում է անասնագոմերի մոտ 
գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով 
անցնում 683մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 11-13 սահմանակետերով 433մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: 
Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում է 2257.5մ 
նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, 
հասնում է 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում 



է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 
28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան 
եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: 
Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով 
անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 54-62 սահմանակետերով 886մ, հասնում թիվ 63 
սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 
սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, 
հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 
79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Բջնի և Ալափարս 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14247 մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, 

որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 
սահմանակետերով, գետով անցնում է 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա 
հարավ-արևմտյան ուղղությամբ թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: 
Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 
սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Արզական, 
Ալափարս և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Կարենիս-Ալափարս միջհամայնքային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող Արզական, Ալափարս 

և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1134մ, 
հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1134մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Քարաշամբ և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 1-33 
սահմանակետերով անցնում է 4428մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4428 մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Արզական, Թեղենիք և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 818մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 
սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 



սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 
սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 
սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 91մ, հասնում 
1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 
53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 
54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 
սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ` թիվ 59 
սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով 
անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր 
Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով 
անցնում 1600մ, հասնում Արզական, Թեղենիք և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արզական, Բուժական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ 
գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, 
հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև 
անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում 
է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 847մ, հասնում 
է Արզական, Բուժական և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Արզական, Մեղրաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-21 
սահմանակետերով անցնում 4667մ, հասնում Արզական, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Արագածոտնի 
մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4667մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

    
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.9 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
Արտավազ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Տարածքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից և հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Հանքավան 
գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐՏԱՎԱԶ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արտավազ, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 556մ, հասնում 3040.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ժայռերի 
եզրով, ձորակով, ապա ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-20 սահմանակետերով անցնում 
1728մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 
1242մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 979մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 91մ, հասնում թիվ 39 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 486մ, հասնում 
թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով թիվ 42 սահմանակետով 945մ, հասնում է թիվ 43 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 1090մ, 
հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որը գտնվում է Մեղրաձոր-Արտավազ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, 
ապա բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հասնում թիվ 47 
սահմանակետին, որտեղ հատվում է գետի հետ, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում 
թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 50 
սահմանակետով անցնում 526մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
164մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 
սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 55-64 սահմանակետերով անցնում 
1367մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1430մ, 
հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 69 սահմանակետով անցնում 1399մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 309մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 1257մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 73 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 553մ, հասնում Արտավազ, Մեղրաձոր և 
Հանքավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17992մ է: 
  

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Արտավազ, Հանքավան գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 4306մ, հասնում ձորակների 
հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում Ուզունչայ գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 931մ և, հատելով առուն, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 217մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 740մ և, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 7 



սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն և, անցնելով 901մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 645մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 
10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, գետով 
անցնում է 125մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 208մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է 
ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 123մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի 
եզրով անցնում 420մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 527մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 137մ, 
հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 230մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 273մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 257մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 84մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 
30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում 561մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 66մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 37-38 
սահմանակետերով 363մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 295մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 41 
սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 137մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 934մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 
44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով առուն ու դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցնում է 1328մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 801մ, 
հասնում է Արտավազ, Հանքավան և Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19032մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.10 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բջնի գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային 
համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արզական գյուղական 
համայնքին: 



  
ԲՋՆԻ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 1-2 
սահմանակետերով 590մ, հասնում է 2845.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 590մ է:  
  

ԲՋՆԻ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2-3 սահմանակետերով 865մ, հասնում 2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, 
Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:  
  

ԲՋՆԻ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում է 2820.5մ նիշ ունեցող Ալիբեկ լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 250մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 8 
սահմանակետով 677մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
583մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 170մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516 մ, հասնում է 
Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, Բջնի գետի հունով՝ հոսանքի 
ուղղությամբ, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 500մ, հասնում Բջնի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908 մ է: 
  

ԲՋՆԻ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Բջնի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 
5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 695մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1319մ, 
հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա 
շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 3417մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 282մ, 
հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 
2285մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20-33 սահմանակետերով անցնում 1567մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 64 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 
35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-44 սահմանակետերով անցնելով 
6654մ, հասնում է Բջնի, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17481մ է: 



  
ԲՋՆԻ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Բջնի, Ալափարս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով 
անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, 
որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան 
ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը, հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 
սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով 
հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 
42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, 
հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 
թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծը անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 
55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում 
է Բջնի, Ալափարս և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է: 
  

ԲՋՆԻ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 
սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում անասնագոմերի մոտ 
գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով 
անցնում 683մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 433մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: 
Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում 2257.5մ նիշ 
ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, 
հասնում 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 
28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան 
եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: 
Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով 
անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 54-62 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում թիվ 63 
սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 
սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, 
հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 



79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Բջնի, Ալափարս և Արզական 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14274մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.11 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
  
Բուժական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Թեղենիք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագյուղ 
գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին: 

  
ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բուժական, Արզական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ 
գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, 
հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև 
անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում 
է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 847մ, հասնում է 
Բուժական, Արզական և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է: 
  

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բուժական, Թեղենիք և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 
1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծն անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և 
ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է 
թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, 
հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծն անտառային հողերով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով դեպի հարավ 
անցնում է 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, 
հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով 
անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, 



հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է: 
  

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Բուժական, Արագյուղ գյուղական համայնքների, Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 508մ, հասնում է 
ձորակում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորակով իջնում 
1641մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որից դուրս գալով` ձորակից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` 
հատելով Եղվարդ-Հարթավան ավտոճանապարհը և, վարելահողերի եզրով անցնելով 1536մ, հասնում է Չալիձոր 
գետակի աջ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով 
գետը, լանջով բարձրանում է 1034մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 880մ և հասնում է Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5580մ է: 
  

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.12 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գառնի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Գեղարդ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գողթ գյուղական համայնքին, հարավից և 
հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան 
գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Կամարիս գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ժայռի եզրին գտնվող Գառնի, Գեղարդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 
սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով ձորակով, հետո լանջով, թիվ 10-21 
սահմանակետերով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է 
թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, 
հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև 



ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գառնի, Գեղարդ և Գողթ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է: 
  

ԳԱՌՆԻ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գառնի, Գողթ և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների 
կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը 
և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, 
անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գառնի, Գողթ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է: 
  

ԳԱՌՆԻ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԱՌՆԻ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գառնի, Հացավան և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 
սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով 
անցնելով 953մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 
650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 
248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Գառնի, 
Հացավան գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է: 
  

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Գառնի, Գեղադիր և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 
այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 
6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում 
է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում է 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 
սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գառնի, 



Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  
«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է: 
  

ԳԱՌՆԻ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 
սահմանակետով անցնում 2146մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 
սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 
32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ 
թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 
279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Գառնի, 
Կամարիս և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211 մ է: 
  

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Գառնի, Գեղաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում է 2651.6մ նիշ 
ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, 
անցնելով 158մ, հասնում է Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.13 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԴԻՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
Գեղադիր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գառնի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին և «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Կամարիս գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՂԱԴԻՐ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գեղադիր, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 
այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 
6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում 
է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 
սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով , թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գեղադիր, 
Գառնի և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է: 
  

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնելով 461մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 566մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան գագաթը, 
անցնում 444մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով, թիվ 9-15 
սահմանակետերով անցնելով 1139մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում 1708մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 սահմանակետերով անցնում 1176մ, 
հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով 
անցնելով 824մ, հասնում է Գեղադիր, Հացավան և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է: 
  

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով 1417մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3000մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 834մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 120մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 563մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1043մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 259մ, հասնում է Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է: 
  

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 150մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 373մ է:  
  

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  
Գեղադիր, Կամարիս և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է 
Գեղադիր, Կամարիս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.14 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գեղաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զառ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Սևաբերդի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս 
գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՂԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 487մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 
184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 143մ, հասնում է Գեղաշեն, Զառ և Սևաբերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է: 
  

ԳԵՂԱՇԵՆ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
3148.1մ նիշ ունեցող Գեղաշեն, Սևաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 



բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 683մ, հասնում է 3127.3մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, 3115.3մ նիշ ունեցող բարձունքով և 
թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1280մ, հասնում է 3319մ նիշ ունեցող Աղմաղան սարի վրա գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 527մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 928մ, հասնում է 3220.3մ նիշ ունեցող Զեյնարիթե սարի վրա 
գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 216մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում է 2444մ, հասնում 2827մ նիշ ունեցող լճակից հարավ գտնվող ավերակի հարավային եզրի թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում է 963մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, ջրհավաքով անցնում է 778մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 494մ, 
հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 157մ, 
հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 926մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում է 648մ, 
հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 1178մ, հասնում է Գեղաշեն, Սևաբերդ և Զառ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11223մ է: 
  

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գեղաշեն, Գառնի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում է 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում 2651.6մ նիշ 
ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում է 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-
արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է: 
  

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 
5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում 
է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 
35-36 սահմանակետերով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-
46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 48 սահմանակետով 285մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: 
Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն- Կամարիս միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից 
սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 57 սահմանակետով 1087մ, հասնում 
է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 
սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, 
հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.15 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գեղարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Գողթ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Գառնի 
գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՂԱՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՂԱՐԴ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Գեղարդ, Գողթ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 
սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 
2692մ, հասնում 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով 16-20 
սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում 
է հարավարևմտյան ուղղությամբ և, անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 
1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք 
լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է: 
  

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Ժայռի եզրին գտնվող Գեղարդ, Գառնի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 



Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 
սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող 
թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորակով, լանջով, թիվ 10-21 
սահմանակետերով անցնելով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է 
թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, 
այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.16 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գողթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գեղարդ գյուղական համայնքին: 

  
ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳՈՂԹ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳՈՂԹ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գողթ, Գառնի և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների 
կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը 
և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, 
անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գողթ, Գառնի գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է: 
  

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Գողթ, Գեղարդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 



սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 
սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում է 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 
2692մ, հասնում է 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 
16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով 
անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գողթ, Գառնի և Գեղարդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.17 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
  
Զառ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական 
համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակունք 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Զովաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ԶԱՌ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԶԱՌ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զառ, Սևաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով արևմուտք, Կանաչ լճի արևմտյան ափով հատում է 
դաշտային ճանապարհը, ջրհավաքով և թիվ 1 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լճակների հարավային ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3-5 սահմանակետերով 1122մ, հասնում է ճանապարհի և առվակի 
հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով անցնում է 472մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 363մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, ձորակով, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնելով 
2609մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող 2715մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից 
նույն ձորակով, թիվ 15-16 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում է 3062մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 18-19 
սահմանակետերով 1001մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ և 
անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք և, անցնելով 445մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, անցնելով 130մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք և, անցնելով 287մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով 
հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 26 սահմանակետով 699մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 28 սահմանակետով 952մ, հասնում է թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 141մ, հասնում է 



թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 964մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, 
որտեղից էլ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 190մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում է առվի 
ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 
886մ, հասնում է Զառ-Սևաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում է 1234մ, հասնում թիվ 47 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում է 2147մ, 
հասնում Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18869մ է: 
  

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Զառ, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում է 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-
26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 
սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում է Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է: 
  

ԶԱՌ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Զառ, Կամարիս և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Զառ, Կամարիս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է: 
  

ԶԱՌ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Զառ, Ակունք և Զովաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 496մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով շարունակվում նույն ուղղությամբ, թիվ 5-13 
սահմանակետերով անցնում 2438մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է արևմուտք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ, հատում Ակունք-Զառ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 16 սահմանակետով 
անցնում 1316մ, հասնում փոքր բլրի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
234մ, հասնում Զառ, Կամարիս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5091մ է:  
  

ԶԱՌ-ԶՈՎԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 



  
Զառ, Զովաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, 
թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2439մ, հասնում է ճանապարհի ու ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 968մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1657մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում է 656մ, հասնում ձորակների հատման տեղում 
գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորակով և հատելով 
դաշտային ճանապարհը 3168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, ձորով, թիվ 14-20 սահմանակետերով անցնելով 1285մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում է ձորով, թիվ 22-49 սահմանակետերով 3904մ, 
հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, 
անցնելով նույն ձորով, թիվ 51-52 սահմանակետերով 308մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 55-66 սահմանակետերով անցնում է 
1408մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 
122մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնելով 
1578մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Զառ-Զովաշեն տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 70մ, հասնում թիվ 71 
սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72-73 
սահմանակետերով և դաշտային ճանապարհով անցնում 1021մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Զառ, Զովաշեն և 
Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18907մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.18 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զովաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Զովաշեն գյուղական համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ակունք 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հատիս գյուղական համայնքին: 

  
ԶՈՎԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զովաշեն, Զառ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, 
թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2439 մ, հասնում ճանապարհի ու ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 968 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1657 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում 656մ, հասնում է ձորակների հատման տեղում գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է ձորակով, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնելով 3168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և թիվ 14-20 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1285մ, 
հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 22-49 սահմանակետերով 
անցնում է 3904մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-



արևմուտք և, անցնելով նույն ձորում գտնվող թիվ 51-52 սահմանակետերով 308մ, հասնում է թիվ 53 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 
54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 55-66 
սահմանակետերով անցնելով 1408 մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 122մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 
69 սահմանակետով անցնելով 1578մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Զառ-Զովաշեն տանող 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 70 մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 72-73 սահմանակետերով և դաշտային ճանապարհով անցնում է 1021 մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող Զովաշեն, Զառ և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18907մ է: 
  

ԶՈՎԱՇԵՆ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Զովաշեն, Զառ, Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 2337 մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 267 մ, հասնում է Զովաշեն, 
Ակունք և Հատիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2604մ է: 
  

ԶՈՎԱՇԵՆ-ՀԱՏԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Զովաշեն, Հատիս համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնելով 
3318 մ, հասնում է 2721.6մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սամանագիծը շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ և, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 
780մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-18 սահմանակետերով 2173 մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, ջրբաժանով, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 
1419մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1278մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 593մ, 
հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3139մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 349մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 558մ, 
հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և, անցնելով թիվ 31 
սահմանակետով 568մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 1952մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, 
անցնելով 181մ, հասնում է Հատիս-Զովաշեն միջհամայնքային ճանապարհի աջ եզրին գտնվող թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 39-42 
սահմանակետերով անցնում 1113 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում լանջով և ձորի եզրով 543մ, հասնում է Զովաշեն, Հատիս և Ակունք համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19165մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.19 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զովունի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  



Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ քաղաքային 
համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մրգաշեն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Քանաքեռավան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին: 

  
ԶՈՎՈՒՆԻ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ջրանցքի եզրին գտնվող Զովունի, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ջրանցքով՝ հոսանքին հակառակ, թիվ 1-20 սահմանակետերով անցնում է 2253մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 22-31 
սահմանակետերով անցնում 1496մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, 
Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3749մ է: 
  

ԶՈՎՈՒՆԻ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Մրգաշեն, Զովունի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 1-29 սահմանակետերով անցնում 3115մ, հասնում է երկու ձորերի 
հատման տեղում գտնվող Մրգաշեն, Զովունի և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 311մ է: 
  

ԶՈՎՈՒՆԻ-ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Զովունի, Քանաքեռավան և Մրգաշեն գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակում, սահմանագիծը ձորակով 
իջնում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1-29 սահմանակետերով 3805մ, հասնում է Քանաքեռավան, 
Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3805մ է: 
  

ԶՈՎՈՒՆԻ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ԶՈՎՈՒՆԻ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Զովունի, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, ոռոգման խողովակաշարին զուգահեռ թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 2276մ, հասնում է 
ՕԿՋ-ի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 23-24 
սահմանակետերով, ՕԿՋ-ի ցանկապատով անցնում է 226մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ, ասֆալտապատ ճանապարհով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 550մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 29-38 
սահմանակետերով անցնում 1040մ, հասնում Քասախ, Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4092մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.20 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 



ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զորավան գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարալանջ գյուղական համայնքին և «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական 
համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Եղվարդ քաղաքային համայնքին, հարավից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին: 

  
ԶՈՐԱՎԱՆ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Զորավան, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 1762մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 
սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում է 337մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 416մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թիվ 12 սահմանակետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 283մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ձորակով, թիվ 14-29 սահմանակետերով անցնում է 1853մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում է 420մ, հասնում Զորավան, Սարալանջ և Արագյուղ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5644մ է: 
  

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զորավան, Արագյուղ և Սարալանջ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1378մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 128մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 48մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 157մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 45մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ամառանոցների փողոցով անցնում 231մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, ամառանոցների փողոցով անցնում 181մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, ամառանոցների փողոցով անցնում 269մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, նորից փողոցով անցնում 215մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ամառանոցները եզրափակող 
փողոցով անցնում 178մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 19-20 
սահմանակետերով անցնում 582մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-23 
սահմանակետերով անցնում 446մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1277մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների 
խաչմերուկում գտնվող Արագյուղ, Քարաշամբ և Զորավան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6039 մ է: 
  

ԶՈՐԱՎԱՆ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Դաշտամիջյան ճանապարների խաչմերուկում գտնվող Զորավան, Արագյուղ և Քարաշամբ համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-7 
սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1106մ, հասնում Զորավան, Քարաշամբ և Նոր Գեղի 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1106 մ է: 
  

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  



Զորավան, Քարաշամբ և Արգել համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 
607մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով 
անցնում 1309մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 942մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 556մ, հասնում Զորավան, Արգել և Նոր Գեղի համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3414մ է: 
  

ԶՈՐԱՎԱՆ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  

Զորավան, Նոր Գեղի և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով, դաշտային 
ճանապարհով անցնում 606մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-
6 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 8 սահմանակետով 942մ, հասնում է 
թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 557մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 12 սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
14 սահմանակետով անցնում 617մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 1163մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 736մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1336մ, հասնում Նոր Գեղի-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով անցնում 925մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 29-31 սահմանակետերով 694մ, 
հասնում Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Գեղի, Զորավան 
գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9349մ է: 
  

ԶՈՐԱՎԱՆ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Զորավան գյուղական, Եղվարդ քաղաքային համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1432մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 
սահմանակետով 1291մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք և, անցնելով 183մ, 
հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-16 
սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 238մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով 
անցնում 1196մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-31 սահմանակետերով 
անցնում 655մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 
33 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 48մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 
546մ, հասնում Եղվարդ-Զորավան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը , շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 41-51 սահմանակետերով, անցնում է 1346մ, 
հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 542մ, 
հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
156մ, հասնում է Եղվարդ-Նոր Գեղի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 1326մ, հասնում թիվ 60 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 138մ, հասնում է Նոր Գեղի-Եղվարդ 
մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Զորավան, Նոր Գեղի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11362մ է: 
  



ԶՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.21 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂԵՆԻՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Թեղենիք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Արագյուղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բուժական գյուղական համայնքին: 

  
ԹԵՂԵՆԻՔ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Թեղենիք, Արզական և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 818մ, հասնում 
է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 
սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 35 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 
սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 
սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 91մ, հասնում է 
1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 
53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 
54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 
սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ գտնվող թիվ 59 
սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով 
անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ` անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր 
Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով 
անցնում 1600մ, հասնում Թեղենիք, Արզական և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է: 
  

ԹԵՂԵՆԻՔ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Թեղենիք, Քարաշամբ և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Քարաշամբ-Արագյուղ դաշտամիջյան ճանապարհից վերև` ձորակի մեջ, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, լանջով 
անցնում է 370մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 355մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-



արևելք, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 6-12 
սահմանակետերով անցնում է 1330մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 104մ, հասնում է Հրազդան գետի հունում գտնվող Թեղենիք, Քարաշամբ և Արզական գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2158մ է: 
  

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Թեղենիք, Արագյուղ և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարահարթային ռելիեֆով թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 487մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
թիվ 3 սահմանակետով, լանջով իջնում 188մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում թիվ 5-6 սահմանակետերով 519մ, հասնում է քարափի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ, լանջով իջնում 366մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ, իջնում 341մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով իջնում 279մ, հասնում է Թեղենիք, Քարաշամբ և Արագյուղ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2180մ է: 
  

ԹԵՂԵՆԻՔ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Բուժական, Թեղենիք և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 
1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և 
ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է 
թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, 
հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է դեպի 
հարավ 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, 
հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով 
անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.22 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



Լեռնանիստ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան 

քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-
«Ա» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին:  

  
ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լեռնանիստ, Քաղսի գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 984մ, 
հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, բնակավայրի եզրով, թիվ 3-10 սահմանակետերով 
անցնում է 964մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորակով, թիվ 12-25 սահմանակետերով անցնում 
1665մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 
914մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
29-30 սահմանակետերով անցնում է 1239մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ 
անցնում է 5365մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով 
անցնում 1754մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, 
անցնում 70մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում է 57մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով 
անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 
սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, անցնելով 677մ, հասնում է Հրազդան 
քաղաքային համայնքի, Լեռնանիստ գյուղական համայնքի և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Լեռնանիստ, Քաղսի գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 2157.3մ նիշ ունեցող բարձունքով 
անցնում 2909մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 87մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 826մ, հասնում է թիվ 
5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 580մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 355մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 
6007մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 
15-17 սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
287մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով 
անցնելով 1551մ, հասնում է Լեռնանիստ, Քաղսի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15010մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.23 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Կամարիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Կամարիս գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակունք գյուղական 

համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառ գյուղական համայնքին, արևելքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Գեղաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» 



հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին, 
«Է»-«Ը» հատվածով` Արամուս գյուղական համայնքին և հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Կաթնաղբյուր 
գյուղական համայնքին: 

  
ԿԱՄԱՐԻՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կամարիս, Ակունք և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 848մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է հարավ, ապա արևելք, ձորի 
ոլորաններով, թիվ 6-16 սահմանակետերով անցնում 1434մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կամարիս, Ակունք և 
Զառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կամարիս, Զառ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Կամարիս, Զառ և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կամարիս, Գառնի և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 
5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում 
է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 35-36 
սահմանակետերով անցնելով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-
46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: 
Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն-Կամարիս միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից 
սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 57 սահմանակետով անցնելով 1087մ, հասնում 
է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 
սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, 
հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող Կամարիս, Զառ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կամարիս, Գեղաշեն և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 



սահմանակետերով անցնում է 2146մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, 
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 
սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 
1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 
սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, 
հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, 
հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 
սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Կամարիս, Գառնի և Գեղադիր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կամարիս, Գեղադիր և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է 
Կամարիս, Գեղադիր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Կամարիս, Զովք և Արամուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 556մ, հասնում թիվ 
2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 4-6 սահմանակետերով 1716մ, 
հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 79մ, հասնում է 
թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-14 
սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, անցնում 1032մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 322մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք 237մ, հասնում 
է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ և, անցնելով թիվ 19-20 սահմանակետերով 669մ, հասնում է 
թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 410մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում է 
Կամարիս, Գեղադիր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8004մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԱՐԱՄՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  



Կամարիս, Արամուս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք 182մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 
367մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք 430մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է թիվ 5 սահմանակետով 1920մ, հասնում է Կամարիս, Զովք և Արամուս համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3188մ է: 
  

ԿԱՄԱՐԻՍ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Կամարիս, Ակունք և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 36մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 2-4 սահմանակետերով 1619մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնում է թիվ 6 
սահմանակետով 708մ, հասնում Կամարիս, Արամուս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2363մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.24 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՔԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հանքավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Արտավազ գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից և 
հարավից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին: 

  
ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հանքավան, Արտավազ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 4306մ, հասնում է ձորակների 
հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում Ուզունչայ գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 931մ և, հատելով առուն, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 217մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 740մ և, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն և, անցնելով 901մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 645մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 
10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում ձորով, 
գետով 125մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 208մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է 
ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 123մ, 
հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի 
եզրով անցնում 420մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում թիվ 22 սահմանակետով 527մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 137մ, 
հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 230մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 273մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 257մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 84մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 
30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում 561մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 66մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 37-38 
սահմանակետերով 363մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 295մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 41 
սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 137մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 934մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք 
և, հատելով առուն ու դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 47 սահմանակետով 1328մ, հասնում է թիվ 48 
սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 801մ, 
հասնում է Հանքավան, Արտավազ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19032մ է: 
  

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հանքավան, Մեղրաձոր և Արտավազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 710մ, 
հասնում Մեղրաձոր, Հանքավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 710մ է: 
  

ՀԱՆՔԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.25 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՏԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



Հատիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ֆանտան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Զովաշեն գյուղական համայնքին, «Դ»-
«Ե» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կապուտան գյուղական 
համայնքին: 

  
ՀԱՏԻՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հատիս, Ֆանտան և Կապուտան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1331մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 633մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 2914մ, հասնում է 
թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-23 
սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25 
սահամանակետով անցնում 170 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 
սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 29 
սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 313 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 1089մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա 
թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 902մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 43 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 996մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 
1015մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-66 
սահմանակետերով անցնում 2041 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: 
Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով անցնում 459մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 900մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 430մ, հասնում բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 75 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 76-83 սահմանակետերով 
անցնում 741մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 86-87 սահմանակետերով անցնում 187մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 
88 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-99 սահմանակետերով 
անցնում 887մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է արևելք, թիվ 101-103 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում թիվ 
104 սահմանակետին, ապա բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 104-107 սահմանակետերով 
անցնում 1280մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին: Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 109-112 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 114-116 
սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում Հատիս, Ֆանտան գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22103 մ է: 
  

ՀԱՏԻՍ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՀԱՏԻՍ-ԶՈՎԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հատիս, Զովաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում 3318մ, հասնում 2721.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ և, անցնելով թիվ 12 



սահմանակետով 780մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-18 սահմանակետերով 2173մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող 
թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 20-23 
սահմանակետերով 1419մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1278մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 593մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 3139մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28 
սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 558մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ և, անցնելով թիվ 31 սահմանակետով 568մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1952մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 181մ, հասնում է Հատիս-Զովաշեն միջհամայնքային 
ճանապարհի աջ եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնում 1113մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում լանջով, ձորի եզրով 543մ, հասնում Հատիս, Զովաշեն և Ակունք 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19165մ է:  
  

ՀԱՏԻՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հատիս, Կապուտան և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձրանում լանջով, անցնելով թիվ 1-2 
սահմանակետերով 1282մ, հասնում է Հատիս, Ակունք և Զովաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1282մ է:  
  

ՀԱՏԻՍ-ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Հատիս, Ֆանտան և Կապուտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1033մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որը գտնվում է Հատիս-Կապուտան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 3-7 սահմանակետերով 1002մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 2119մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 1468մ, հասնում է 
Հատիս, Կապուտան և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.26 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՑԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հացավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ողջաբերդ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Գեղադիր համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Արարատի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Երևան քաղաքին:  

  
ՀԱՑԱՎԱՆ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  



Հացավան, Ողջաբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 309մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 309մ է: 
  

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հացավան, Գեղադիր և Ողջաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով ճանապարհով 461մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 
անցնելով 566մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան 
գագաթը, անցնում 444մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
ճանապարհով, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 1139մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 1708մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 
սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, 
թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնելով 824մ, հասնում է Հացավան, Գեղադիր և Գառնի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է: 
  

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հացավան, Գառնի և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 
սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով 
անցնելով 953մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 
650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 
248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Հացավան, 
Գառնի գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է: 
  

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՀԱՑԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.27 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ձորաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արամուս գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զովքի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ 
գյուղական համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջրվեժ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-
«Ը» հատվածով` Առինջ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Մայակովսկի 
գյուղական համայնքին: 

  
ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՐԱՄՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորաղբյուր, Արամուս և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 484մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 1138մ, 
հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, վարելահողերի 
եզրագծով, բարձունքով, թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 1642մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում Ձորաղբյուր, Արամուս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3264մ է: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորաղբյուր, Արամուս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 887մ, հատելով Երևան-Զովք հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 
է 2325մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 790մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հյուսիս-արևելք և հարավ, թիվ 19-46 սահմանակետերով անցնում 4275մ, հասնում թիվ 47 
սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողերի 
եզրագծով անցնում 655մ, հասնում Ձորաղբյուր, Զովք և Ողջաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6839մ է: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ և Ջրվեժ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 
1366մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 120մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
կրկին հյուսիս-արևելք, թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 22 սահմանակետով 157մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 
23 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 971մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 370մ, հասնում է Ձորաղբյուր, 
Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4625մ է: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  



Ձորաղբյուր, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 444մ, 
հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է հյուսիս-արևելք, արևելք և 
հարավ-արևելք, թիվ 5-38 սահմանակետերով անցնում 3791մ, հասնում է Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4235մ է: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ձորաղբյուր, Ջրվեժ և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
312մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 667մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, բլրակներով թեքվում հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Ջրվեժ 
բնակավայրի սահմանով սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-17 
սահմանակետերով անցնում 598մ, հասնում է Ձորաղբյուր, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25837մ է: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՌԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Ձորաղբյուր, Ջրվեժ և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 
սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Ձորաղբյուր, Առինջ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է: 
  

ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Ձորաղբյուր, Մայակովսկի և Արամուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 
թիվ 1-26 սահմանակետերով անցնում 3544.77մ, հասնում Ձորաղբյուր, Մայակովսկի և Առինջ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3544.77 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.28 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մարմարիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզական 
քաղաքային համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մարմարիկ, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1001մ, հասնում 2169.6 մ նիշ ունեցող 



բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով, 
ջրբաժանով անցնում 941մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 362մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 396մ, 
հասնում Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով 
անցնում 489մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գյուղի 
եզրագծով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 681մ, հատելով Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 904մ, 
հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 174մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-36 
սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 38-53 սահմանակետերով անցնում 3397մ, հասնում է Մարմարիկ, 
Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10255մ է: 
  

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մարմարիկ, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 590մ, հասնում է Մարմարիկ, Բջնի և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 590մ է: 
  

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մարմարիկ, Արզական և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 
1815մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 2738մ, 
հասնում է 2787.5մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Մարմարիկ, Արզական և Մեղրաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4553մ է: 
  

ՄԱՐՄԱՐԻԿ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1372մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, թեքվում արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-10 սահմանակետերով 
անցնում 470մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, 
թիվ 14 սահմանակետով անցնում 311մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 822մ, հասնում 
2686.8մ նիշ ունեցող լեռան լանջին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից լեռան լանջերով թեքվում է դեպի 
արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 1403մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջի հորիզոնականների ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
153մ, հասնում 2095.2մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 124մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում 963մ, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 
30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնում է 424մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է հյուսիս, 
անցնում 196մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
36-39 սահմանակետերով անցնում է 912մ, հատելով ձորը, ձորակը և դաշտային ճանապարհները, հասնում լեռան 
լանջի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1311.0մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: 



Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 44 
սահմանակետով անցնում է 632մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի եզրագծով, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծն անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 48-52 սահմանակետերով 
անցնում 953մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 54-60 սահմանակետերով անցնում 820մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 75մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 63-85 սահմանակետերով անցնում է 
1935մ, հասնում Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14220մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.29 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մեղրաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Տավուշի մարզին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, 
հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Մարմարիկ գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Արզական գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Հանքավան 
գյուղական համայնքին և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Արտավազ գյուղական համայնքին: 

  
ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մեղրաձոր, Աղավնաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 682մ, հասնում Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է նույն 
ուղղությամբ, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1063մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում է 653մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, հատելով 
Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
կրկին հատելով գետը, անցնում 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 878մ, հասնում 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-



արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, 
որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում 2614.3մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Մեղրաձոր գյուղական, Հրազդան քաղաքային համայնքների և Գեղարքունիքի 
մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մեղրաձոր, Աղավնաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 846մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 549մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Մեղրաձոր, Աղավնաձոր 
գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3612 մ է: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1372մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում թիվ 
6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-10 
սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, 
ապա արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 311մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով 
անցնում է 822մ, հասնում 2686.8մ նիշ ունեցող լեռան լանջին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից լեռան 
լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 1403մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը լանջի հորիզոնականների ուղղությամբ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում է 2095.2մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 124մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև 
լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում 963մ, հատելով ձորը, 
դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 31-33 
սահմանակետերով անցնում է 424մ և հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառով թեքվում է հյուսիս, անցնում 196մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում է 912մ, հատելով ձորը, ձորակը և դաշտային 
ճանապարհները, հասնում է լեռան լանջին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում է 
1311մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անտառի եզրագծով, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 632մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 47 
սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծն անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
48-52 սահմանակետերով անցնում 953մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 54-60 սահմանակետերով անցնում 820մ, 
հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 75մ, հասնում է թիվ 62 
սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, ապա հարավ, 
թիվ 63-85 սահմանակետերով անցնում 1935մ, հասնում Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Արզական գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14220մ է: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Մեղրաձոր, Մարմարիկ և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-21 
սահմանակետերով անցնում 4667մ, հասնում է Մեղրաձոր, Արզական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի 
մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  



«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4667մ է: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Մեղրաձոր, Հանքավան և Արտավազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 710մ, 
հասնում է Մեղրաձոր, Հանքավան և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի երկարությունը 710մ է: 
  

ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ԱՐՏԱՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
Մեղրաձոր, Արտավազ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 556մ, հասնում 3040.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ժայռերի 
եզրով, ձորակով, ապա ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-20 սահմանակետերով անցնում 
1728մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 
1242մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 979մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 91մ, հասնում է թիվ 39 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 486մ, հասնում է թիվ 41 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թիվ 42 սահմանակետով անցնելով 945մ, հասնում է թիվ 43 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 1090մ, 
հասնում Մեղրաձոր-Արտավազ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, 
հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղ հատվում է գետի հետ, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք և, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 415մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 526մ, հասնում է թիվ 
51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 
52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 470մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրագծով թեքվում 
է դեպի արևմուտք, թիվ 55-64 սահմանակետերով անցնում 1367մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 
սահմանակետից սահմանագիծն անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1430մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 1399մ, 
հասնում է թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 71 
սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով 
անցնում 1257մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 553մ, հասնում է Արտավազ, Մեղրաձոր և Հանքավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17992մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.30 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
Նոր Գեղի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արգել գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզնի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գետամեջ գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Նոր Արտամետ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Եղվարդ քաղաքային համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` Զորավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» 
հատվածով` Քարաշամբի գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նոր Գեղի, Արգել և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 
516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, 
վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 
սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-
42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 
186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, 
դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 
50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, 
թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: 
Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է 
Հրազդան գետի ափին գտնվող Նոր Գեղի, Արգել և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:  
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նոր Գեղի, Արգել և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է 
դեպի հարավ, հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 4528մ, հասնում 
Հրազդան գետի ափին գտնվող Նոր Գեղի, Նուռնուս և Արզնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4528մ է: 
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԶՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նոր Գեղի, Նուռնուս և Արզնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում Նոր Գեղի, Արզնի գյուղական և Նոր Հաճըն 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2575մ է: 
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 



  
Նոր Գեղի, Արզնի գյուղական և Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Նոր Հաճըն բնակավայրի հյուսիսային եզրագծով անցնող 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1158մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 230մ, 
հասնում ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 394մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
196մ, հասնում Աբովյան-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1267մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 47մ, հատելով 
երկաթգիծը, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով, գերեզմանոցի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 
273մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 149մ, 
հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 97մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 21- 22 սահմանակետերով անցնում 418մ, հասնում թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 96մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում Նոր Գեղի, Գետամեջ գյուղական և Նոր Հաճըն 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4659 մ է: 
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նոր Գեղի, Գետամեջ և Նոր Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1- 2 
սահմանակետերով անցնում 859մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 322 մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 218մ, հասնում Նոր Գեղի, 
Գետամեջ գյուղական և Նոր Հաճըն քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1399 մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Նոր Գեղի, Նոր Արտամետ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվով, թիվ 
1-11 սահմանակետերով անցնում 966մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում է 114 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 313 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 218մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևմուտք, նորից` հյուսիս- արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 18-23 սահմանակետերով 
անցնում է 1593 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրով, դաշտային ճանապարհով և թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 378 
մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում է 1172 մ, հասնում թիվ 36 
սահամանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում է 318 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ, անցնում է 848 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 173 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս և հյուսիս-
արևմուտք, հատուկ նշանակության հողերի եզրով, թիվ 40-44 սահմանակետերով անցնում է 1252 մ, հասնում թիվ 
45 սահմանակետին, որտեղից սահամանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով 
անցնում է 275 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 



ճանապարհով անցնում է 153 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով, թիվ 50 սահմանակետով անցնում է 558 մ, հասնում 
թիվ 51 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 223 մ, հասնում է թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով 
անցնում 414 մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 127 մ, հասնում 
է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Գեղի, Նոր Արտամետ և Գետամեջ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9482մ է: 
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»  
  
Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և 

Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է: 
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Նոր Գեղի, Զորավան և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով, դաշտային 
ճանապարհով անցնում 606մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-8 
սահմանակետերով անցնում 1274մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 
9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 943մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 557մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 
սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 617մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
17-19 սահմանակետերով անցնում 1162մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 745մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 1346մ, հասնում 
Նոր Գեղի-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 
25-28 սահմանակետերով անցնում 925մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 704մ, հասնում Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող 
Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր 
Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9343մ է: 
  

ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Նոր Գեղի, Արգել և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ավտոճանապարհով, թիվ 1-11 
սահմանակետերով անցնում 1769մ, հասնում ավտոճանապարհի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում 
գտնվող Նոր Գեղի, Քարաշամբ և Զորավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1769մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.31 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նոր Արտամետ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նոր Գեղի 

գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետամեջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Քանաքեռավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մրգաշեն 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Եղվարդ քաղաքային համայնքին:  

  
ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվով, թիվ 
1-11 սահմանակետերով անցնում 966մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում է 114 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 313 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 205 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 218 մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևմուտք, նորից` հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 18-23 սահմանակետերով 
անցնում է 1593 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրով, դաշտային ճանապարհով և թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 378 
մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում է 1172 մ, հասնում թիվ 36 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում 318 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ, անցնում է 848 մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 173 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս և հյուսիս-
արևմուտք, հատուկ նշանակության հողերի եզրով, թիվ 40-44 սահմանակետերով անցնում է 1252 մ, հասնում է 
թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով 
անցնում է 275 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով անցնում է 153 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով, թիվ 50 սահմանակետով անցնում է 558 մ, հասնում 
թիվ 51 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 223 մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով 
անցնում է 414 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 127 մ, հասնում 
է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի և Գետամեջ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9482մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Գետամեջ և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողերի եզրով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 686մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 293մ, հասնում Մրգաշեն, Գետամեջ և 
Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 980մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նոր Արտամետ, Գետամեջ և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, 
թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 1494մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքից դեպի աջ սկիզբ առնող 
ջրանցքի ջրթող վահանակի սկզբնակետում գտնվող Նոր Արտամետ, Քանաքեռավան և Մրգաշեն գյուղական 



համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 
«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1494 մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական և Եղվարդ քաղաքային 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 345մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-24 սահմանակետերով անցնում 1803մ, հասնում է թիվ 25 
սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26 
սահմանակետով անցնում 391 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 28 սահմանակետով անցնում է 307 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 30-36 սահմանակետերով անցնում է 361 մ, 
հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 33-39 
սահմանակետերով անցնում է 363 մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-
արևմուտք, գյուղամիջյան ճանապարհով անցնում 325 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 165 մ, հասնում է թիվ 42 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 225 մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ 
ջրանցքից դեպի աջ սկիզբ առնող ջրանցքի ջրթող վահանակի սկզբնակետում գտնվող Նոր Արտամետ, 
Քանաքեռավան և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4286մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 636մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 
սահմանակետերով, առվով անցնում 182մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին 
գտնվող Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1473մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.32 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՂՋԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ողջաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Ողջաբերդ գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորաղբյուր գյուղական 

համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին, հարավից և արևելքից` «Գ»-
«Դ» հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հացավան գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Ջրվեժ գյուղական համայնքին: 

  
ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Ջրվեժ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 
1366մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 120մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի 



հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
կրկին` հյուսիս-արևելք, թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 22 սահմանակետով 157մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի 
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 971մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: 
Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 370մ, հասնում է Ողջաբերդ, 
Ձորաղբյուր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4625մ է: 
  

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 621մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 270մ, հասնում է 
Ողջաբերդ, Զովք և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 891մ է: 
  

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով 1417մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3000մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում է 834մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 120մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 563մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1043մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 259մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Զովք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է: 
  

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ողջաբերդ, Հացավան գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 309մ, հասնում է Ողջաբերդ, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 309մ է: 
  

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՈՂՋԱԲԵՐԴ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ողջաբերդ, Ձորաղբյուր և Ջրվեժ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում միջհամայնքային ճանապարհը, լեռնաշղթայով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 
7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 813մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 



հարավ-արևմուտք, թիվ 12-21 սահմանակետերով անցնում 1285մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-42 սահմանակետերով անցնում 2512մ, հասնում Ողջաբերդ, Ջրվեժ 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5940մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.33 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Պտղնի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վերին Պտղնի գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քանաքեռավան գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գետամեջ գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աբովյան քաղաքային համայնքին: 

  
ՊՏՂՆԻ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Պտղնի, Բալահովիտ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 425մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 416մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-14 սահմանակետերով 
անցնում 586մ, հասնում է Պտղնի, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1428մ է: 
  

ՊՏՂՆԻ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Պտղնի, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 281մ, 
հասնում է Երևան-Սևան մայրուղու եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև հատում է ճանապարհը, 
անցնում 31մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 492մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատում Գետամեջ-Վերին Պտղնի միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 5-13 
սահմանակետերով անցնում 2749մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում 
երկաթգիծը, անցնում 117մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 
սահմանակետերով անցնում 330մ, հասնում է Պտղնի, Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4000մ է: 
  

ՊՏՂՆԻ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՊՏՂՆԻ-ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Պտղնի, Քանաքեռավան և Գետամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա ոլորապտույտներով, թիվ 2-12 սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
1189մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք և, անցնելով 2107մ, հասնում է Պտղնի, Քանաքեռավան գյուղական համայնքների և Երևան 
քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:  
  

ՊՏՂՆԻ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Պտղնի, Գետամեջ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 91մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 2-22 սահմանակետերով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ժայռերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 363մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, նորից ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 28-55 
սահմանակետերով անցնում 1946մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Գետամեջ-Վերին Պտղնի միջհամայնքային ավտոճանապարհը, 
անցնում 345մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դեպի 
այգեգործական հողատարածք տանող ավտոճանապարհը, անցնում 488մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին 
գտնվող Պտղնի, Գետամեջ և Քանաքեռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4477մ է: 
  

ՊՏՂՆԻ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Պտղնի, Բալահովիտ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 35մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 441մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 49մ, հասնում է Պտղնի, Գետամեջ գյուղական և Աբովյան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 525մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.34 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՌՈՇՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Պռոշյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Պռոշյան գյուղական համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ քաղաքային 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Երևան քաղաքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին: 

  
ՊՌՈՇՅԱՆ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Պռոշյան գյուղական, Եղվարդ քաղաքային համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1344.3մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 890մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 1024մ, հասնում Պռոշյան, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է: 
  

ՊՌՈՇՅԱՆ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Պռոշյան, Քասախ գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 364մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 246մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 331մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1387մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս 
երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթգծով 
անցնում 390մ, հասնում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում է 
ջրանցքի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, թիվ 18-52 սահմանակետերով անցնում 3466մ, հասնում է քարի վերամշակման 
արտադրամասի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ 
արտադրամասի տարածքով անցնում է 76մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա դարձյալ նույն ուղղությամբ 
անցնում է 45մ, հասնում է Պռոշյան, Քասախ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6851մ է: 
  

ՊՌՈՇՅԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՊՌՈՇՅԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.35 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ջրվեժ գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից և 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ողջաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Առինջ գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Դ» 
հատվածով` Երևան քաղաքին:  

  
ՋՐՎԵԺ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ջրվեժ, Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 444մ, 
հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է հյուսիս-արևելք, արևելք և 
հարավ-արևելք, թիվ 5-38 սահմանակետերով անցնում 3791մ, հասնում է Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Ողջաբերդ 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4235մ է: 
  

ՋՐՎԵԺ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ջրվեժ, Ողջաբերդ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում միջհամայնքային ճանապարհը, լեռնաշղթայով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 
7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 813մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 12-21 սահմանակետերով անցնում 1285մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-42 սահմանակետերով անցնում 2512մ, հասնում Ջրվեժ, Ողջաբերդ 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5940մ է: 



  
ՋՐՎԵԺ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՋՐՎԵԺ-ԱՌԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ջրվեժ, Առինջ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, 
հասնում է Ջրվեժ, Առինջ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է: 
  

ՋՐՎԵԺ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ջրվեժ, Ձորաղբյուր և Առինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
312մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 667մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, բլրակներով թեքվում հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Ջրվեժ 
բնակավայրի սահմանով սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-17 
սահմանակետերով անցնում 598մ, հասնում է Ջրվեժ, Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25837մ է: 
  

ՋՐՎԵԺ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Դ» 
  
«Զ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.36 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սարալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագյուղ գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զորավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Արագածոտնի մարզին: 

  
ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սարալանջ, Արագյուղ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1306մ, հասնում է 
դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս, դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում է 478մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 785մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17 
սահմանակետով անցնում է 915մ, հասնում Սարալանջ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 636մ, 
հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 79մ, 



հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
բնակավայրի եզրագծով, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 877մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում է 389մ, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դաշտային ճանապարհով, թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 903մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 34-37 
սահմանակետերով անցնում է 2652մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 187մ, հասնում է ձորակում գտնվող Սարալանջ, Արագյուղ և Զորավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9208մ է: 
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Սարալանջ, Զորավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1762մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 
սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 416մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թիվ 12 սահմանակետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 283մ, հասնում է 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ձորակով, թիվ 14-29 սահմանակետերով անցնում 1853մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 420մ, հասնում է Սարալանջ, Արագյուղ և Զորավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5644մ է: 
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.37 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԼԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սոլակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ֆանտան գյուղական 
համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բջնի 
գյուղական համայնքին: 

  
ՍՈԼԱԿ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Սոլակ, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք 
և, անցնելով 109մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ և անցնելով թիվ 6 
սահմանակետով 139մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, թիվ 8-16 սահմանակետերով անցնում 1025մ, հատելով ձորակները, հասնում է բարձունքի վրա 
գտնվող Սոլակ, Քաղսի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է: 



  
ՍՈԼԱԿ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  

  
Բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1356մ, հատելով ձորակները, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 56մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 42մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 390մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև անտառային 
հողերի եզրագծով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 612մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 562մ, 
հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, 
թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնելով 1197մ, հատելով ձորակները, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում է 
թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Հրազդան գետը, 
երկաթգիծը, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 3391մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 44մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 51մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 101մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով 
Սոլակ-Քաղսի միջհամայնքային և Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհները, բլրակների 
վրայով, թիվ 35-49 սահմանակետերով անցնելով 13194մ, հասնում է 2435մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա 
գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 51 
սահմանակետով անցնելով 1456մ, հասնում է Սոլակ, Ֆանտան և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22943մ է:  
  

ՍՈԼԱԿ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Սոլակ, Ֆանտան և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով բարձունքներով, թիվ 1-19 
սահմանակետերով 1477մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, թեքվելով արևելք և անցնելով 1561մ, հասնում է Սոլակ, Ֆանտան և Քաղսի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3038մ է:  
  

ՍՈԼԱԿ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սոլակ, Ալափարս և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով և լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 
սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 804մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 723մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 887մ, հասնում է Սոլակ, Ալափարս և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4444մ է: 
  

ՍՈԼԱԿ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սոլակ, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 



5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 695մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1319մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, 
ապա շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում է 3417մ, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
282մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով 
անցնում 2285մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20-33 սահմանակետերով անցնում 1567մ, հասնում է թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 64մ, հասնում է թիվ 
35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-44 
սահմանակետերով անցնելով 6654մ, հասնում է Սոլակ, Բջնի և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17481մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.38 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սևաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Զառ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՍԵՎԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՍԵՎԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
3148.1մ նիշ ունեցող Սևաբերդ, Գեղաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 683մ, հասնում է 3127.3մ նիշ ունեցող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, 3115.3մ նիշ ունեցող բարձունքով և թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 1280մ, հասնում է 3319մ նիշ ունեցող Աղմաղան սարի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 527մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և, 
անցնելով 928մ, հասնում է 3220.3մ նիշ ունեցող Զեյնարիթե սարի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 216մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 2444մ, հասնում է 
2827մ նիշ ունեցող լճակից հարավ գտնվող ավերակի հարավային եզրի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 963մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրհավաքով 
անցնում է 778մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 494մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 
11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և, անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, 
այստեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 926մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք 648մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում է թիվ 15 
սահմանակետով 1178մ, հասնում Սևաբերդ, Գեղաշեն և Զառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11223մ է: 
  



ՍԵՎԱԲԵՐԴ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Սևաբերդ, Զառ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով արևմուտք, Կանաչ լճի արևմտյան ափով հատում է 
դաշտային ճանապարհը, անցնում ջրհավաքով և թիվ 1 սահմանակետով 579մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լճակների հարավային ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3-5 սահմանակետերով 1122մ, հասնում է ճանապարհի և առվակի 
հատման կետի թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում է 472մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 363մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, ձորակով, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնելով 2609մ, հասնում 
է ձորակների հատման կետում գտնվող 2715մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից նույն ձորակով, թիվ 
15-16 սահմանակետերով, հետո ժայռի եզրով անցնում է 3062մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և թիվ 18-19 սահմանակետերով 
անցնելով 1001մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 
21 սահմանակետով 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, 
անցնելով 445մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնելով 130մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, 
անցնելով 287մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-
արևմուտք և, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 699մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, թիվ 28 սահմանակետով անցնելով 952մ, հասնում է թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 141մ, հասնում է 
թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 964մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, 
որտեղից էլ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 190մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում է առվի 
ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 886մ, 
հասնում է Զառ-Սևաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում է 1234մ, հասնում թիվ 47 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում 2147մ, հասնում 
է Սևաբերդ, Զառ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18869մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.39 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վերին Պտղնի գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավային մասում: 
Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Առինջ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան 
քաղաքին և հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պտղնի գյուղական համայնքին:  

  
ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վերին Պտղնի, Բալահովիտ և Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 858մ, հատելով Երևան-Աբովյան մարզային նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 92մ, հասնում 



է երկաթգծի մոտ գտնվող Վերին Պտղնի, Առինջ և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1033մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ԱՌԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վերին Պտղնի, Առինջ և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով` երկաթգծին զուգահեռ, անցնում 
1384մ, հասնում է երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 
սահմանակետերով անցնում 1459մ, հասնում է Վերին Պտղնի, Առինջ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ-ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  
  
Վերին Պտղնի, Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 281մ, 
հասնում է Երևան-Սևան մայրուղու եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև հատում է ճանապարհը, 
անցնում 31մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 492մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատում Գետամեջ-Վերին Պտղնի միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 5-13 
սահմանակետերով անցնում 2749մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում 
երկաթգիծը, անցնում 117մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 
սահմանակետերով անցնում 330մ, հասնում է Վերին Պտղնի, Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4000մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.40 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Քանաքեռավան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետամեջ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Պտղնի գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան 
քաղաքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Մրգաշեն համայնքին: 

  
ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Քանաքեռավան, Գետամեջ և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 142մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում 213մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 256մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա 
թռչնաբուծական ֆաբրիկայի սահմանով թեքվում է հարավ, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 573մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-16 
սահմանակետերով անցնում 428մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև 
գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 981մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է գետը, անցնում 26մ, հասնում է 
Քանաքեռավան, Գետամեջ և Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3092մ է:  
  

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Քանաքեռավան, Գետամեջ և Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա ոլորապտույտներով, թիվ 2-12 սահմանակետերով թեքվում դեպի հարավ, անցնում 1189մ, 
հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք և, անցնելով 2107մ, հասնում է Քանաքեռավան, Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան 
քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:  
  

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Քանաքեռավան, Զովունի և Մրգաշեն գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակում, սահմանագիծը ձորակով 
իջնում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-29 սահմանակետերով անցնելով 3805մ, հասնում է Քանաքեռավան, 
Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3805մ է:  
  

ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Քանաքեռավան, Գետամեջ և Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 1-19 
սահմանակետերով անցում 1494մ, հասնում է Արզնի-Շամիրամ ջրանցքից աջ սկիզբ առնող ջրանցքի ջրթող 
վահանակի սկզբնակետում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով, բնակավայրի եզրագծով, կիսախողովակներով, ջրանցքով 
անցնում 518մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով, բնակավայրի եզրագծով, նույն ջրանցքով անցնում 388մ, հասնում է թիվ 
25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի 
եզրագծով, ջրանցքով անցնում 901մ, հասնում է Մրգաշեն-Քանաքեռավան մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, ավտոճանապարհով, թիվ 27-33 սահմանակետերով անցնում 1557մ, հասնում է ավտոճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դուրս գալով ավտոճանապարհից, թիվ 35 սահմանակետով անցնում է 244մ, հասնում ձորակում 
գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակի հունով, 
թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող 
Քանաքեռավան, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6688մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.41 



«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՍԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Տարածքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Տարածքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Հրազդան քաղաքային համայնքին, արևելքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնանիստ 
գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Ֆանտան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին:  

  
ՔԱՂՍԻ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 130մ, հասնում է Քաղսի գյուղական, Ծաղկաձոր և Հրազդան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1530մ է:  
  

ՔԱՂՍԻ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Քաղսի գյուղական և Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծն անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով 
անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով 
անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 
40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, 
հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 մ նիշ 
ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 
695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության 



ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա 
դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, 
հասնում է Քաղսի, Լեռնանիստ գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է:  
  

ՔԱՂՍԻ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Քաղսի, Լեռնանիստ գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1332մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 2157.3մ նիշ ունեցող 
բարձունքով անցնում 1577մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 87մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 825մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 5 սահմանակետով 935մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-12 
սահմանակետերով անցնում 6007մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնելով 2407մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք և, անցնելով 287մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 1551մ, հատում է դաշտային 
ճանապարհը, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Լեռնանիստ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի 
մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15010մ է:  
  

ՔԱՂՍԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՔԱՂՍԻ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
 Քաղսի, Ֆանտան և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք և բարձունքներով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 
889մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը , թեքվելով 
հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 892մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը , թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով բարձունքներով, 
թիվ 5-7 սահմանակետերով 2215մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 
854մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Ֆանտան գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4850մ է:  
  

ՔԱՂՍԻ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  
Բարձունքի վրա գտնվող Քաղսի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում է 1356մ, հատելով ձորակները, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 56մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 42մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 390մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև անտառային 
հողերի եզրագծով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 612մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 562մ, 
հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, 
անցնելով թիվ 20-22 սահմանակետերով 1197մ, հատելով ձորակները, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում է 
թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Հրազդան գետը, 
երկաթգիծը, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 3391մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 44մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 51մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 101մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով 
Սոլակ-Քաղսի միջհամայնքային և Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհները, անցնելով 
բլրակների վրայով, թիվ 35-49 սահմանակետերով 13194մ, հասնում է 2435մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա 
գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, 
անցնելով թիվ 51 սահմանակետով 1456մ, հասնում է Քաղսի, Ֆանտան և Սոլակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22943մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.42 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՍԱԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Քասախ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ քաղաքային 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պռոշյան գյուղական համայնքին:  

  
ՔԱՍԱԽ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Քասախ, Պռոշյան գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1076մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թիվ 7-
17 սահմանակետերով անցնում է 845մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և 
Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4088մ է:  
  

ՔԱՍԱԽ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Քասախ, Զովունի գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, ոռոգման խողովակաշարին զուգահեռ` թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 2276մ, հասնում է 
ՕԿՋ-ի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 23-24 
սահմանակետերով, ՕԿՋ-ի ցանկապատով անցնում 226մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, ասֆալտապատ ճանապարհով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 550մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 29-38 
սահմանակետերով անցնում 1040մ, հասնում Քասախ, Զովունի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4092մ է:  
  

ՔԱՍԱԽ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ՔԱՍԱԽ-ՊՌՈՇՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Քասախ, Պռոշյան գյուղական և Եղվարդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 364մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 246մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 331մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1387մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս 
երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթգծով 
անցնում 390մ, հասնում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում է 
ջրանցքի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, թիվ 18-52 սահմանակետերով անցնում 3466մ, հասնում է քարի վերամշակման 
արտադրամասի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ 
արտադրամասի տարածքով անցնում է 76մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա դարձյալ նույն ուղղությամբ 
անցնում է 45մ, հասնում Քասախ, Պռոշյան գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6851մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.43 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՖԱՆՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ֆանտան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալափարս գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Հատիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Կապուտան գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «է»-«Ը» հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` 
Կարենիս գյուղական համայնքին:  

  
ՖԱՆՏԱՆ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ֆանտան, Կարենիս, Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2897 մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 437մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 7 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1260մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 720մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 414 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2266 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 475 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-37 
սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 198մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 206մ, հասնում 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 41 
սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
430մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ձորակով անցնում 1172մ, հասնում Ֆանտան, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15040մ է:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 



  
Ֆանտան, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով բարձունքներով, թիվ 1-19 
սահմանակետերով 1477մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, թեքվելով արևելք և անցնելով 1561մ, հասնում է Ֆանտան, Սոլակ և Քաղսի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3038մ է:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ֆանտան, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք և բարձունքներով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 
889մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 892մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով բարձունքներով, թիվ 5-7 
սահմանակետերով 2215մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 854մ, 
հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ֆանտան, Քաղսի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4850 մ է:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ՀԱՏԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ֆանտան, Հատիս և Կապուտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս- արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 
1331մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 633մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 
2914մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, 
թիվ 25 սահմանակետով անցնում 170մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 27 սահմանակետով անցնում 273 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 29 
սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 313 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 1089 մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա 
թեքվում հարավ- արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 902 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 43 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 996մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 
1015մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-66 
սահմանակետերով անցնում 2041մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: 
Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով անցնում 459մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 900մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 430մ, հասնում բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 75 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 76-83 սահմանակետերով 
անցնում 741 մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 86-87 սահամանակետերով անցնում 187մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: 
Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-99 սահմանակետերով 
անցնում 887մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է արևելք, թիվ 101-103 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում թիվ 



104 սահմանակետին, ապա բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 104-107 սահմանակետերով 
անցնում 1280մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին: Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 109-112 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 114-116 
սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում Ֆանտան, Հատիս գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22103մ է:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ֆանտան, Կապուտան և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սևան-Երևան հին ավտոճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 1 սահմանակետով, ավտոճանապարհով անցնում 173 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 824մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1461մ, հասնում 2299.9 մ նիշ 
ունեցող Քոթանդաղ սարի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
12-18 սահմանակետերով անցնում 2784 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, 
անցնում 153 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնում 1067մ, հասնում Ֆանտան, Հատիս և Կապուտան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանաման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6463մ է:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Ֆանտան, Նուռնուս և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սևան-Երևան հին ավտոճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ավտոճանապարհով անցնում է 465մ, հասնում 
Ֆանտան, Կապուտան և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 465մ է:  
  

ՖԱՆՏԱՆ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Ֆանտան, Կարենիս և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 170 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 515մ, հասնում Սևան-Երևան 
հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում հարավ-արևմուտք, 
ավտոճանապարհով անցնում 475մ, հասնում Ֆանտան, Նուռնուս և Կարենիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1953մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
  
Մարալիկ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Մարալիկ քաղաքային համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հոռոմ և «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Հայրենյաց գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայկասար 
գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ձորակապ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Քարաբերդ և «Զ»-«Է» հատվածով` Սարակապ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» 
հատվածով` Իսահակյան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Լուսաղբյուր 



գյուղական համայնքին:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՀՈՌՈՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հոռոմ և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 1055 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնելով 497 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով 
անցնելով 635.0մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում Մարալիկ քաղաքային, Հոռոմ և Հայրենյաց 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186 մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մարալիկ քաղաքային, Հոռոմ և Հայրենյաց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 248 մ, հասնում է 1795.2մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնելով 904 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով 1354 մ, 
հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 450 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, հատելով Երևան-Գյումրի հանրապետական 
նշանակություն ունեցող ճանապարհը, անցնելով 179 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 215 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ 
քաղաքային, Հայրենյաց և Հայկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3349 մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՀԱՅԿԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մարալիկ քաղաքային, Հայրենյաց և Հայկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-16 
սահմանակետերով անցնելով 1506 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հայկասար և 
Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1506 մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՁՈՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հայկասար և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ, ձորով, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 541 մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի և ձորի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով ձորով, սեփականաշնորհված վարելահողի եզրով, թիվ 8-11 սահմանակետերով 354 մ, հասնում է 
Գյումրի-Երևան հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է Երևան-Գյումրի միջպետական 
նշանակություն ունեցող ճանապարհով 713 մ, հասնում այդ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: 
Այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով բնակավայրի փողոցով 51 մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է նույն փողոցով և թիվ 15 
սահմանակետով 288 մ, հասնում է քարհանք վարչության տարածքի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: 
Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով քարհանք վարչության տարածքի եզրով և թիվ 17-
18 սահմանակետերով 328 մ, հասնում է «Անի» մարզասերների ակումբի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, ապա հարավ, անցնելով մարզասերների ակումբի 
սահմանաեզրով և թիվ 20-22 սահմանակետերով 450 մ, հասնում է Մարալիկ-Արթիկ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով 



դեպի արևելք, այդ ճանապարհով և թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 251 մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 83 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 68 մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 
ձեռնարկության պարսպով 315 մ, հասնում է Արթիկ-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: 
Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, երկաթգծով, թիվ 29-31 սահմանակետերով 
անցնում է 549 մ, հասնում Արթիկ-Գյումրի երկաթգծի և Արթիկ-Մարալիկ միջհամայնքային ճանապարհի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
միջհամայնքային ճանապարհով անցնելով 185 մ, հասնում է այդ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 66 մ, հասնում է թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 150 մ, 
հասնում է Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով ճանապարահով 90մ, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, Մարալիկ քաղաքային և Ձորակապ գյուղական համայնքի բնակավայրի բաժանման 
սահմանի վրա գտնվող թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնելով 584 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 
47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնելով 
1414 մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 362 մ, հասնում 
թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 52-53 
սահմանակետերով անցնելով 1527մ, հասնում է Մարալիկ քաղաքային, Ձորակապ և Քարաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8370 մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Քարաբերդ և Սարակապ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1832 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 175 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 524 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 523 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 201 մ, 
հասնում է 1874.4մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով դեպի 
հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհը, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնելով 1845 մ, հասնում է Ձորաշեն բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, բնակավայրի եզրով անցնելով 219 մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-25 
սահմանակետերով անցնելով 1180 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 272 մ, հասնում է 1694.0մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ ձորով, թիվ 28-
32 սահմանակետերով անցնելով 866 մ, հասնում է 1709.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 33 սահմանակետին: 
Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 261 մ, հասնում է թիվ 34 
սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 609 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: 
Այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, սահմանագիծը, անցնելով 278 մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: 
Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 634 մ, 
հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 39-42 սահմանակետերով 
անցնելով 1670 մ, հասնում է 1948.0մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 
սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 44-
46 սահմանակետերով անցնելով 1197 մ, հասնում է1933.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 47 սահմանակետին: 
Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է նույն ուղղությամբ, թիվ 48 սահմանակետով անցնելով 982 մ, 
հասնում է Մարալիկ քաղաքային, Ձորակապ և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12266 մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ՍԱՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  



Մարալիկ քաղաքային, Սարակապ և Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 532 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 176 մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Քարաբերդ և Սարակապ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 708 մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Մարալիկ քաղաքային, Իսահակյան և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնելով 387 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 769 մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով այդ 
ճանապարհը, նույն ուղղությամբ անցնելով 298 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 658 մ, հասնում է թիվ 
9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 10 -11 սահմանակետերով անցնելով 345 մ, հասնում է 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնելով 1236 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 16-32 
սահմանակետերով անցնելով 1539 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, 
Սարակապ և Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5231մ է:  
  

ՄԱՐԱԼԻԿ-ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային և Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 304 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրով, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 859մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի 
եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով անցնելով 577 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 262 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 545 մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 353 մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 390մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 1100 
մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնելով 1224 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային և Լուսաղբյուր, Իսահակյան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5613 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.2 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼՎԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ալվար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում` Ախուրյան գետի ափին:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից Է Արդենիս գյուղական համայնքին,  
«Բ»-«Գ» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոքր Սեպասար 



գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կրասար գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական 
համայնքին:  

  
ԱԼՎԱՐ-ԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ալվար, Արդենիս և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան գետի ափին, սահմանագիծը, Ախուրյան գետի հոսանքին հակառակ 
անցնելով 5166 մ, հասնում է Ալվար, Արդենիս և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5166 մ է:  
  

ԱԼՎԱՐ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ալվար, Աղվորիկ և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գետով անցնելով 3750 մ դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատելով Ամասիա-Աղվորիկ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ջրագիծը, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 1873 մ, հասնում է 
Ալվար, Աղվորիկ և Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5623 մ է:  
  

ԱԼՎԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ալվար, Աղվորիկ և Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով, հատելով Ախուրյան 
գետը, այնուհետև անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 2228 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո քիչ 
թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով գագաթների վրայով, թիվ 4-7 սահմանակետերով 1896 մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 472մ, սահմանագիծը 
հասնում է Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Ալվար, Փոքր Սեպասար և Կրասար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4716 մ է:  
  

ԱԼՎԱՐ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ալվար, Փոքր Սեպասար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, Ախուրյան գետով իջնելով 2157 մ դեպի հարավ, հասնում է գետի ափին գտնվող 
Ալվար, Կրասար և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2157 մ է:  
  

ԱԼՎԱՐ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ալվար, Ամասիա և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1 և 2 սահմանակետերով 1158մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ, անցնելով 284մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա այդ ճանապարհով 
թեքվելով հարավ-արևելք, հատվում է Հովտուն-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհի հետ և, անցնելով 1235մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի և ճանապարհի հատման տեղում: Այդտեղից 
թեքվելով դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնելով 350մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Ապա թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և առուն, անցնելով թիվ 7 և 8 
սահմանակետերով 1861մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
արևելք, հատելով Ամասիա-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1722 
մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիայի, Ալվարի և Կրասարի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6611 մ է:  



  
ԱԼՎԱՐ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Ալվար, Բերդաշեն և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 648մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 283.0մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3-6 
սահմանակետերով 1056.0 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ և, անցնելով թիվ 8-14 սահմանակետերով 3296 մ, հասնում է Ալվար, Բերդաշեն և Ամասիա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283 մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.3 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ախուրյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Կամո գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կառնուտ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բասեն գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արևիկ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ազատան գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Գյումրի քաղաքային համայնքին:  

  
ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ՇԻՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գյումրի-Վանաձոր միջհամայնքային նշանակության ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, 

Շիրակ գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 625մ, հասնում է Սալվինազ գետի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնելով Սալվինազ գետով 214մ, հասնում է ոռոգման ջրագծի և Սալվինազ գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնելով առվով, թիվ 3-7 
սահմանակետերով 1006մ, հասնում է առվի և միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, 
Շիրակ և Կամո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1844 մ է:  
  

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԿԱՄՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կամո-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Կամո և Շիրակ 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, 
ճանապարհով անցնելով 670մ դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում է ջրագծի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, առվով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով 
Կամո-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 1542մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվելով հյուսիս և, անցնելով 648մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, առվով անցնելով 1125մ, հատելով սելավատարը, 
հասնում է կիսախողովակի եզրին գտնվող Ախուրյան, Կամո և Կառնուտ համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3985մ է:  
  

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԿԱՌՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ջրագծի եզրին գտնվող Ախուրյան, Կամո և Կառնուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 586մ, 



հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևելք, անցնելով առվով 55մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ, կիսախողովակին զուգահեռ անցնելով 589մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնելով 85մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 481մ, հասնում է ջրագծի 
եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ջրանցքը, անցնելով թիվ 
8 սահմանակետով 621մ, հասնում է Ախուրյան-Կառնուտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, Ախուրյան-Կառնուտ միջհամայնքային ճանապարհով անցնելով 
511 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 345մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից հատելով ջրանցքը, 
անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 73մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 193մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 744մ, հատելով 
ջրագիծը, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա անցնելով նույն ուղղությամբ 368 մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 174մ, հասնում 
է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 18 
սահմանակետով 490մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնելով 135մ, հասնում է Ախուրյան, Կառնուտ և Բասեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5752մ է:  
  

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԲԱՍԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ախուրյան, Կառնուտ և Բասեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով 747մ, հասնում է 
Ախուրյան, Բասեն և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 747 մ է:  
  

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գյումրի-Արևիկ երկաթուղու եզրին գտնվող Ախուրյան, Արևիկ և Ազատան գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, 
անցնելով 63մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-
արևելք և անցնելով 354մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, Արևիկ բազայի 
տարածքի վրայով անցնելով 361մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից առվով 
անցնելով հարավ-արևելք 1285մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 5-9 սահմանակետերով 2299մ, հատելով Արևիկ-Ախուրյան միջհամայնքային 
ճանապարհը, ապա առուն, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով Այգաբացի ջրանցքը, անցնելով 804մ, հասնում է լանջի վրայի թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 12 սահմանակետով 651մ, հասնում է Ախուրյան, 
Բասեն և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5816մ է:  
  

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱԶԱՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ախուրյան, Ազատան գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման Գյումրի-

Արթիկ երկաթուղու և Ջաջուռ գետի հատման տեղում գտնվող «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, 
Գյումրի-Արթիկ երկաթգծով անցնելով դեպի հարավ-արևելք 1997մ, հասնում է Գյումրի-Արևիկ երկաթուղու եզրին 
գտնվող Ախուրյան, Արևիկ և Ազատան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1997մ է:  
  

ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Գյումրի-Վանաձոր միջհամայնքային նշանակության ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, 

Շիրակ գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, Գյումրի-Վանաձոր միջհամայնքային 
ճանապարհով անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 1107 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով Գյումրի քաղաքի եզրին 
գտնվող թիվ 4-7 սահմանակետերով 382մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 505մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվելով 
հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 159մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից, սահմանագիծը 
թեքվելով հարավ, Գյումրի քաղաքի եզրով, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնելով 705մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 17 սահմանակետով 133 մ, հասնում է 
թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 
45 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով արևմուտք, անցնելով թիվ 20 սահմանակետով 
254մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 
58մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևելք, անցնելով 59մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 24-30 
սահմանակետերով 328մ, հասնում է «Սալվինազ» կոչվող սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, 
որտեղից անցնելով սելավատարով 133մ, հասնում է սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 
32 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 74մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով հյուսիս, անցնելով 68մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևելք, անցնելով 
51մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 
թիվ 36-51 սահմանակետերով 909մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով արևմուտք, նորից անցնելով Գյումրի քաղաքի եզրով, թիվ 53-57 սահմանակետերով 269մ, հասնում է 
«Սալվինազ» կոչվող սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 
սելավատարով 1195մ, հատում է Գյումրի-Ախուրյան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Գյումրի-Արթիկ 
երկաթուղու և սելավատարի հատման տեղում գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով երկաթգծով 483մ, հասնում է Գյումրի-Արթիկ երկաթուղու և 
Ջաջուռ գետի հատման տեղում գտնվող Ախուրյան, Ազատան գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6916 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.4 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ամասիա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալվար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Կրասարի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հովտունի գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բանդիվանի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ջրաձորի գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Արեգնադեմի գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Զարիշատ գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Բերդաշեն 
գյուղական համայնքին:  

  
ԱՄԱՍԻԱ-ԱԼՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ամասիա, Ալվար և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 և 2 սահմանակետերով 
1158 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ, 
անցնելով 284 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա այդ 
ճանապարհով թեքվելով հարավ-արևելք, հատում է Հովտուն-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 
1235 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի և ճանապարհի հատման տեղում: Այդտեղից 
թեքվելով դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնելով 350 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Ապա թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և առուն, անցնելով թիվ 7 և 8 
սահմանակետերով 1861 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով 
արևելք, հատելով Ամասիա-Ալվար միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1722 



մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Ալվար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6611 մ է:  
  

ԱՄԱՍԻԱ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Ալվար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ -արևելք, Ախուրյան 
գետով անցնելով 2269 մ, հասնում է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2269 մ է:  
  

ԱՄԱՍԻԱ-ՀՈՎՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ախուրյան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 2952 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ամասիա, Հովտուն և Բանդիվան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2952մ է:  
  

ԱՄԱՍԻԱ-ԲԱՆԴԻՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ամասիա, Հովտուն և Բանդիվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ախուրյան գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, հասնում գետի 
վրայի Ամասիա-Ցողամարգ ճանապարհի կամրջին, հատում այն, թեքվում նույն ուղղությամբ, գետով անցնելով 
2430մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2430.0 մ է:  
  

ԱՄԱՍԻԱ-ՋՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ամասիա, Ջրաձոր և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 478մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով նույն ուղղությամբ, հատելով Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքը, Գյումրի-Ամասիա խճուղին, 
անցնելով 669մ, հասնում է խճուղու եզրի թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրագծի խողովակաշարով անցնելով 815 
մ, հասնում Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1962մ է:  
  

ԱՄԱՍԻԱ-ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ամասիա, Արեգնադեմ և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1059մ, հասնում 
է 2156.3մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք 214մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 4-9 սահմանակետերով 1568 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 1248մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 3153մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 
16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, թիվ 17 սահմանակետով 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 696մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով, թիվ 19 
սահմանակետով անցնելով 733մ, հասնում 2127.9մ նիշ ունեցող թիվ 20 սահմանակետին, նորից թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով 243մ, հասնում է Ամասիա, Ջրաձոր և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9198մ է:  
  



ԱՄԱՍԻԱ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Ամասիա, Զարիշատ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 489 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 3617 մ, 
հասնում է Ամասիա, Զարիշատ և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4106մ է:  
  

ԱՄԱՍԻԱ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

Ամասիա, Բերդաշեն և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 874մ, 
հասնում է Բերդաշեն, Ամասիա և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 874մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.5 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Անիավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը «Ա»-«Ա» հատվածով սահմանակից է Նորշեն գյուղական համայնքին:  
  

ԱՆԻԱՎԱՆ-ՆՈՐՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Ա» 
  
Անիավան և Նորշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1-5 սահմանակետերով 1056մ, հասնում է Խարկով 
գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ-արևելք և 
անցնելով 281մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 
278 մ` հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 395մ, հատում է Երևան-Գյումրի 
երկաթգիծը, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, 
ուղղվելով հարավ և անցնելով 98մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 173մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ և անցնելով 164մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, նորից թեքվում դեպի արևելք և 
անցնելով 103 մ, հասնում է Արմավիր-Գյումրի խճուղու եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արմավիր-Գյումրի ճանապարհով, 
թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնելով 1129մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որը գտնվում է Գյումրի-
Արմավիր խճուղու եզրին: Թիվ 20 սահմանակետից` ճանապարհի հատման տեղից, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 65 մ, հասնում Երևան-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 
21 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 22-25 սահմանակետերով 923մ, 
հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և 
անցնելով թիվ 27 սահմանակետով 211մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-32 սահմանակետերով 655մ, հասնում է 
թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևմուտք և, անցնելով թիվ 34-35 սահմանակետերով 344մ, 
հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, 
անցնելով թիվ 37-38 սահմանակետերով 827մ, հասնում է Անիավան և Նորշեն համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6703մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  



   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.6 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻՊԵՄԶԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Անիպեմզա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորշեն գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` պետական 
սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետությանը):  

  
ԱՆԻՊԵՄԶԱ-ՆՈՐՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Անիպեմզա, Նորշեն համայնքների և Թուրքիայի Հանրապետության 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատելով զինվորական ինժեներական կառույցը, անցնելով 440 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 564մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո քիչ 
թեքվելով հարավ-արևելք 585 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից թեքվելով հարավ-
արևելք և անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1137մ` հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 566 մ, հասնում է ժայռի 
գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 457մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս և 
անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 395մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 468մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 16-17 
սահմանակետերով 996մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, 
անցնելով 468մ, հասնում է Երևան-Գյումրի երկաթուղու և ավտոճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը 
և ճանապարհը, անցնելով 438մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով 
դեպի արևելք և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 976մ, հասնում է Անիպեմզա, Նորշեն համայնքների և 
Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7488մ է:  
  

ԱՆԻՊԵՄԶԱ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԱՆԻՊԵՄԶԱ-ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
«Գ»-«Ա» սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետություն և Թուրքիայի Հանրապետություն 

միջպետական սահմանագծին: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.7 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Աշոցք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Զույգաղբյուր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Կրասար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մեծ 
Սեպասար գյուղական համայնքին:  



  
ԱՇՈՑՔ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԱՇՈՑՔ-ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աշոցք, Զույգաղբյուր գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 595 մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ 
և անցնելով 4-7 սահմանակետերով 1202 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1146մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում արևմուտք, անցնում թիվ 10 և 11 սահմանակետերով 1133 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 13-15 սահմանակետերով 1210մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ, անցնում 2110մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 1007մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորին զուգահեռ լանջով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում 
2611.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 23 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջերով, ջրբաժանով, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, 
որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 1935մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 209մ, հասնում Զույգաղբյուր բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 
33 սահմանակետին: Այնուհետև չփոխելով ուղղությունը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 34-39 սահմանակետերով 
անցնելով 668մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 41-42 
սահմանակետերով անցնելով 397մ, հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միջհամայնքային ճանապարհով անցնում 707մ, 
հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող  

Աշոցք, Զույգաղբյուր և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14817մ է:  
  

ԱՇՈՑՔ-ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աշոցք, Զույգաղբյուր և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1- 2 սահմանակետերով անցնելով 1160 
մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 253մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Աշոցք-Կարմրավան միջհամայնքային ճանապարհը, 
լանջով բարձրանում մինչև 2030.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետը, շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 671մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 381 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Այստեղից 
թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 878մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 232մ, հասնում է Աշոցք, 
Կարմրավան և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4809մ է:  
  

ԱՇՈՑՔ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աշոցք, Կրասար և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետը, որը գտնվում է Աշոցք գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնելով 103մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո նույն 
ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-12 սահմանակետերով անցնելով 773մ, հասնում է Աշոցք-Կրասար 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Այստեղից հատելով միջհամայնքային 
ճանապարհը` դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-18 սահմանակետերով անցնելով 



834մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից այն թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
20 սահմանակետով անցնում 302մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 765մ, հասնում Աշոցք գետի աջ վտակի եզրին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև հատելով վտակը և դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 346մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որից հետո քիչ 
թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնելով 482 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 258մ, 
հասնում է Աշոցք, Կարմրավան և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3997 մ է:  
  

ԱՇՈՑՔ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
3000.9 մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող Աշոցք, Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների և Լոռու 

մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ 
1647մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում է 802մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնելով թիվ 3-10 սահմանակետերով 1396մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, ապա արևելք և, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 631մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 
15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 382մ, հասնում է 2910.1մ 
բարձրություն ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հյուսիս և 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ 2728մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որը 2773.3 մ նիշ ունեցող գագաթի 
վրա գտնվող եռանկյունաչափական կետն է: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով ուղղվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 998մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից քիչ 
փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով գագաթներով, թիվ 21-28 սահմանակետերով 3258մ, 
հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 239մ, հասնում է 
գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով ջրբաժանով 
1107մ` հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում 
է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհը, անցնելով 449մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, հատելով Աշոցք-Մեծ Սեպասար 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 114 մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 33 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով արևմուտք, անցնելով 212մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, քիչ թեքվում հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 274մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 36-37 սահմանակետերով 919մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: 
Այստեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով անտառի եզրով 469մ, հասնում է Աշոցք գետի ափին 
գտնվող Մեծ Սեպասար, Աշոցք և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15623 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.8 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արեգնադեմ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Արեգնադեմ համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ամասիա համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջրաձոր համայնքին, արմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գտաշեն համայնքին, 
հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Զարիշատ համայնքին:  

  
ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ամասիա, Արեգնադեմ և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1059մ, հասնում 



է 2156.3մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնելով 214մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4-9 սահմանակետերով 1568մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 1248մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 3153մ, 
հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 285մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17 
սահմանակետով հատում է ձորը, ապա դաշտային ճանապարհը, անցնելով 696մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին, ապա ջրբաժանով, թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 733մ, հասնում է 2127.9մ նիշ ունեցող թիվ 
20 սահմանակետին, նորից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 243մ, հասնում է Արեգնադեմ, Ջրաձոր և 
Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9198 մ է:  
  

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ՋՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արեգնադեմ, Ջրաձոր և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով պետական անտառի միջով, 
հատելով Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքը, այնուհետև Գյումրի-Ամասիա միջհամայնքային ճանապարհը, ապա 
անցնելով ձորով 1610մ, հասնում է Ախուրյան գետին: Այդտեղից Ախուրյան գետով հարավային ուղղությամբ 
անցնելով 7069մ, հասնում է Արեգնադեմ, Ջրաձոր և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8679 մ է:  
  

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ԳՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արեգնադեմ, Գտաշեն և Զարիշատ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
թիվ 1-9 սահմանակետերով 4933մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհը, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնելով 
1756մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնելով 4879մ, հասնում 
է Արեգնադեմ, Գտաշեն և Ջրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11569 մ է:  
  

ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Արեգնադեմ, Ամասիա և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 705 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, 
անցնելով նույն ուղղությամբ և թիվ 3 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը 575 մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 
սահմանակետով 684մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով, հատում է դաշտային ճանապարհը և 
հասնում է Արեգնադեմ, Զարիշատ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից «Դ» սահմանագծի երկարությունը 1593մ է:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.9 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



Արևշատ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագածոտնի մարզին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոքր Մանթաշ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ջրառատ գյուղական 
համայնքին:  

  
ԱՐԵՎՇԱՏ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ջրագծի եզրին գտնվող Արևշատ, Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, 
հատելով ջրանցքը, անցնելով 361մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով բնակավայրի եզրով 411մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 661մ, հատելով 
Սպանդարյան-ՄԵծ Մանթաշ միջհամայնքային ճանապարհը, Մանթաշ գետը, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 
4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 87մ, հասնում է 
բնակավայրի եզրին գտնվող Արևշատ, Մեծ Մանթաշ և Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1519մ է:  
  

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արևշատ, Փոքր Մանթաշ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, ձորով և թիվ 1 սահմանակետով 
անցնելով 323մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնելով 576մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 122մ, հասնում է 
բնակավայրի և ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 
բնակավայրի եզրով, թիվ 11-12 սահմանակետերով 235մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով բնակավայրի եզրով և թիվ 14-15 
սահմանակետերով 822մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող Արևշատ, Մեծ Մանթաշ և Փոքր Մանթաշ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2079մ է:  
  

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արևշատ, Սպանդարյան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 296մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է ջրանցքը, անցնելով 
վարելահողի եզրով 417մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
արևմուտք և անցնելով թիվ 3 սահմանակետով, հատում է դաշտային ճանապարհը, հետո անցնելով թիվ 4-5 
սահմանակետերով, հատում է ձորը, ապա անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 1760մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով և 
բնակավայրի եզրով 668մ, հատում է ջրանցքը և հասնում Գետափ-Արևշատ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է ճանապարհը, Կարկաչան 
գետը, անցնում 524մ և հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, հատում է ջրանցքը, անցնելով թիվ 11-13 սահմանակետերով 1221մ, հասնում է Արևշատ, Փոքր 
Մանթաշ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4886մ է:  
  

ԱՐԵՎՇԱՏ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  



Արևշատ, Ջրառատ և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 943մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով 247մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5-6 սահմանակետերով 464մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է 
դաշտային ճանապարհը և, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 1026մ, հատում է դաշտային ճանապարհը և 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և 
անցնելով թիվ 13-17 սահմանակետերով 956մ, հասնում է Արևշատ, Սպանդարյան և Գեղանիստ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3635մ է:  
  

ԱՐԵՎՇԱՏ-ՋՐԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արևշատ, Ջրառատ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 4213մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 
թիվ 7 սահմանակետով 1479մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 1756մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 811մ և հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 292մ, հասնում 
թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 356մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 
468մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, մի փոքր թեքվելով, 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1063մ, հասնում է Ջրառատ, Արևշատ 
և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9100 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.10 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՇԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բաշգյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարապատ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաքավասար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Փոքր Սարիար գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծ Սարիար գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արփենի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Լեռնագյուղ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Մուսայելյան գյուղական 
համայնքին:  

  
ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՍԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող մարզի Բաշգյուղ, Մուսայելյան և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 1042մ, 
հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Սարապատ և Կաքավասար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1042մ է:  
  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



Ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Սարապատ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 2245մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Կաքավասար և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2245մ է:  
  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Բաշգյուղ, Կաքավասար և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, անցնելով ձորով 1623մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 290մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, լանջով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնելով 717մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով անցնելով 487մ դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
լանջով թեքվելով հարավային ուղղությամբ 506մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով ձորով, զառիթափ լանջով` արևմտյան ուղղությամբ, թիվ 7-33 
սահմանակետերով հատելով Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը 1746մ, հասնում է Չիչխան գետի և 
ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը, թեքվելով հարավարևմտյան 
ուղղությամբ, անցնելով Չիչխան գետի աջակողմյան զառիթափ լանջով 487մ, հասնում է 2108.3մ նիշ ունեցող 
բարձունքին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ, հատելով ձորը 330մ, հասնում է լանջին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջի երկայնքով դեպի արևմուտք թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 474մ, հասնում է գագաթին 
գտնվող Բաշգյուղ, Փոքր Սարիար և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6660մ է:  
  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Բաշգյուղ, Արփենի և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, գագաթների վրայով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով դեպի հյուսիս-
արևելք 827մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա անցնելով դեպի հարավ-արևելք 582մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Սահմանագիծը կրկին անցնում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, հատում ձորը, 
անցնում 499մ, հասնում է 2214մ նիշ ունեցող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թամբով անցնելով 429մ, հասնում է 
Բաշգյուղ, Մեծ Սարիար և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2845մ է:  
  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ԱՐՓԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բաշգյուղ, Արփենի և Լեռնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով դեպի հարավ թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 
782մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 
31մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, կտրուկ թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 511մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 366մ, 
հասնում է Բաշգյուղ, Արփենի և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1690մ է:  
  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ձորերի հատման տեղում գտնվող Բաշգյուղ, Լեռնագյուղ և Մուսայելյան համայնքների տարածքների 

բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 1349մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով 732մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 
3 սահմանակետով 1067մ, հասնում է 2473.9 մ նիշ ունեցող գագաթի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5-6 սահմանակետերով 877մ, 



հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
թիվ 8 սահմանակետով 835մ, հատում ձորը և հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 205մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, 
լեռնային ռելիեֆով անցնող դաշտային ճանապարհով հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 12-59 
սահմանակետերով անցնելով 4242մ, հասնում է Չիչխան գետի ակունքից 550մ դեպի հյուսիս գտնվող Բաշգյուղ, 
Լեռնագյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9306մ է:  
  

ԲԱՇԳՅՈՒՂ-ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Բաշգյուղ, Մուսայելյան և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2253մ, հասնում է Բաշգյուղ, 
Մուսայելյան և Լեռնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2253մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.11 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՍԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բասեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ջրառատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փանիկ գյուղական համայնքին, 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Մեղրաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արևիկ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ախուրյան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Կառնուտ գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Հովիտ գյուղական համայնքին:  

  
ԲԱՍԵՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԲԱՍԵՆ-ՋՐԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Բասեն, Ջրառատ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 674մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով 1445մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 602մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 12-
13 սահմանակետերով 2240մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնելով 453մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
արևմուտք, անցնելով 269մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 
376մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1861մ, հատելով Մուսայելյան-Ջրառատ միջհամայնքային ճանապարհը, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 229մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 22-25 սահմանակետերով 2512մ, հատելով 
գետը, դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք, անցնելով 
700մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով անցնելով 615մ, հասնում է Բասեն, Ջրառատ և 
Փանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11975մ է:  
  

ԲԱՍԵՆ-ՓԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բասեն, Փանիկ և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 644մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատում է 
դաշտային ճանապարհը, անցնելով 589մ, հասնում է Բասեն, Մեղրաշեն և Փանիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1233մ է:  
  

ԲԱՍԵՆ-ՄԵՂՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Բասեն, Մեղրաշեն և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով վարելահողի եզրով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 266մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին: Այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 2-4 սահմանակետերով 
1598մ, հասնում է Բասեն, Փանիկ և Մեղրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1865մ է:  
  

ԲԱՍԵՆ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բասեն, Արևիկ և Ախուրյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով դեպի հարավ-արևելք 293մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 103մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, 
լանջի և բարձունքների վրայով , թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 733մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Ապա բարձունքի եզրով անցնելով հարավ-արևմուտք` թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 681մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով 343մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 549մ, հասնում է 
թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 11 
սահմանակետով 580մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը, ճանապարհով շարունակվելով դեպի արևելք, անցնելով 592մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում է 275մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում է 139մ, հասնում թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն, 
անցնելով թիվ 16 սահմանակետով 616մ, հասնում է Բասեն, Արևիկ և Մեղրաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4844մ է:  
  

ԲԱՍԵՆ-ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Բասեն, Ախուրյան և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով 747մ, հասնում է 
Բասեն, Արևիկ և Ախուրյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 747մ է:  
  

ԲԱՍԵՆ-ԿԱՌՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Կառնուտի ջրամբարի եզրին գտնվող Բասեն, Հովիտ և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնելով 771մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով արևելք և անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով 313մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև 
կտրուկ թեքվելով հարավ և անցնելով 218մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 844մ, հասնում է Բասեն, Ախուրյան և 



Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  
«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2147մ է:  
  

ԲԱՍԵՆ-ՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Բասեն, Հովիտ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 588մ, 
հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ, հատելով Մեյձոր գետը և անցնելով 270մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվելով արևմուտք և 
անցնելով 99մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-
արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհով 644մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ 178մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, փոքր բլրակների վրայով, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնելով 496մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 702մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում է 
թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի արևմուտք և անցնելով 464մ, հասնում է բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևմուտք և, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1040մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, ձորով իջնելով 1012մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում է 
Ախուրյան-Մուսայելյան միջհամայնքային ճանապարհը, այնուհետև թեքվում է հարավ, իջնում ձորով և հասնում է 
Կառնուտի ջրամբար իջնող ձորը, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 2653մ, հասնում է Կառնուտի 
ջրամբարի եզրին գտնվող Բասեն, Հովիտ և Կառնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.12 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՎՐԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բավրա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարագյուղ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիզավետ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թավշուտ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին և հյուսիսից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Վրաստանի Հանրապետություն):  

  
ԲԱՎՐԱ-ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բավրա, Սարագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 204մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո լանջով ուղղվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 409մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 671մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով արևմուտք, անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով, հատելով դաշտային ճանապարհը 1033մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 291մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 66մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 110մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11-14 
սահմանակետերով անցնում է 771մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
17-18 սահմանակետերով անցնում 567մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 1140մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 21 սահմանակետով 550մ, հասնում է Բավրա, 
Սարագյուղ և Սիզավետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5917մ է:  
  

ԲԱՎՐԱ-ՍԻԶԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բավրա, Սարագյուղ և Սիզավետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով 
անցնելով 1419մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով 
դաշտային ճանապարհները, ձորակները, ջրբաժանները, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 1354մ, հասնում 
է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտամիջյան ճանապարհը, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 
958մ, հատում Գյումրի-Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում 
նույն ճանապարհի եզրին գտնվող Բավրա, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3451մ է:  
  

ԲԱՎՐԱ-ԹԱՎՇՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բավրա, Թավշուտ և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ, իջնում 
է ձորը, հատում այն, անցնելով 488մ, հասնում է լանջի վրայի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս, 
անցնում 694մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-
արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1015մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 271մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1541մ, հասնում է Թավշուտի ջրամբարի 
պատնեշի թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ և անցնելով 378մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 208մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով 
հարավ և անցնելով 631մ, հասնում է Գյումրի-Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության 
ճանապարհի եզրին գտնվող Բավրա, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5631մ է:  
  

ԲԱՎՐԱ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Բավրա, Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Օքյուզդաշ լեռան գագաթին 
(եռանկյունաչափական կետ), սահմանագիծը, ջրբաժանով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 
սահմանակետով 991մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ, 
անցնելով 177մ` հասնում է փոքր բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 792մ, հասնում է Բավրա, 
Թավշուտ և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1960մ է:  
  

ԲԱՎՐԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.13 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
Բերդաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկուտ գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Զորակերտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Արդենիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ալվար գյուղական համայնքին, հարավ-
արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Զարիշատ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Գառնառիճ գյուղական համայնքին:  

  
ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԾԱՂԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բերդաշեն, Ծաղկուտ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով դեպի արևելք, անցնում է 847մ, հասնում Բերդաշեն, Զորակերտ և 
Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 847մ է:  
  

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԶՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բերդաշեն, Զորակերտ և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2204մ, հասնում է թիվ 
2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 3-6 սահմանակետերով 1578մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 193մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 509մ, հասնում է 2121.3մ 
նիշ ունեցող գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնելով 447մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 13 
սահմանակետով 800մ, հասնում է Զորակերտ-Արդենիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 14 
սահմանակետին և, ճանապարհով անցնելով 237մ, հասնում է Բերդաշեն, Զորակերտ և Արդենիս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5967մ է:  
  

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բերդաշեն, Զորակերտ և Արդենիս համայնքների տարածքների բաժանման ճանապարհի եզրին գտնվող «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջի վրայով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնելով 1380մ, հասնում Արդենիս-Բերդաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ճանապարհով անցնելով թիվ 5-8 սահմանակետերով 943մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1212մ, հասնում է 
Ախուրյան գետի ափին գտնվող Բերդաշեն, Արդենիս և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3535մ է:  
  

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱԼՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Բերդաշեն, Արդենիս և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 648մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 283մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 3-6 
սահմանակետերով 1056մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ և, անցնելով թիվ 8-14 սահմանակետերով 3296մ, հասնում է Բերդաշեն, Ալվար և Ամասիա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283մ է:  
  

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բերդաշեն, Ամասիա և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 874մ, 
հասնում է Բերդաշեն, Ամասիա և Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 



հանգուցային սահմանակետին:  
«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 874մ է:  
  

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Բերդաշեն, Զարիշատ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 3309մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 537մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 570մ, հասնում 
է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, վարելահողերի 
եզրերով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 937մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 182մ դեպի արևելք, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 66մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Նորից թեքվելով 
արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 212մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ և, 
անցնելով 29մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, 
հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա լանջի վրայով անցնելով 490մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 160մ, հասնում է 2209մ նիշ ունեցող Քյաբիր 
լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 15 
սահմանակետով 181.2մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ, անցնելով 781մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, վարելահողի եզրով, 
թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1424մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 692մ, հասնում է 
թիվ 21 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվելով հարավ, անցնելով 234մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 
22 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, անցնելով թիվ 23-25 սահմանակետերով 
1861մ, հասնում է Բերդաշեն, Զարիշատ և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12695մ է:  
  

ԲԵՐԴԱՇԵՆ-ԳԱՌՆԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Բերդաշեն, Գառնառիճ և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնում է 1787մ, հասնում Բերդաշեն, Գառնառիճ և 
Զարիշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1787մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.14 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԱՌԻՃ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գառնառիճ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկուտ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շաղիկ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետությանը):  

  
ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ԾԱՂԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Եղնաջուր գետակի ափին գտնվող Գառնառիճ, Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների և 

պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը, անցնելով Եղնաջուր գետակի հոսանքով դեպի հարավ 13709մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, քիչ թեքվելով արևելյան ուղղությամբ, անցնելով 263մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 



այդտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 952մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 4 
սահմանակետին, ապա սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 186մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, հատելով 
Ծաղկուտ-Գառնառիճ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 2382մ, հասնում է 
Գառնառիճ, Ծաղկուտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17492մ է:  
  

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գառնառիճ, Ծաղկուտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնում է 1787մ, հասնում Գառնառիճ, Բերդաշեն և 
Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1787մ է:  
  

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ՇԱՂԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Գետակի եզրին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը համարվում է Գառնառիճ, Շաղիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման սահմանագիծը, 
գետակով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 6841մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով 
հարավ, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 892մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, Շաղիկ գետի հոսանքով թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 6531մ, հասնում է 
Գառնառիճ, Բերդաշեն և Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14264մ է: 
  

ԳԱՌՆԱՌԻՃ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.15 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԻՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զարիշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բերդաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիս-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ամասիա գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արեգնադեմ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գտաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետությանը), «Զ»-«Ա» հատվածով` Շաղիկ գյուղական 
համայնքին:  

  
ԶԱՐԻՇԱՏ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Զարիշատ, Բերդաշեն և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 3309մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 537մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 570մ, հասնում 
է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, վարելահողերի 
եզրերով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 937մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 182մ դեպի արևելք, հասնում է թիվ 9 



սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 66մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Նորից թեքվելով 
արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 212մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ և, 
անցնելով 29մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, 
հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա լանջի վրայով անցնելով 490մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 160մ, հասնում է 2209մ նիշ ունեցող Քյաբիր 
լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 15 
սահմանակետով 181.2մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ, անցնելով 781մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, վարելահողի եզրով, 
թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1424մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 692մ, հասնում է 
թիվ 21 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվելով հարավ, անցնելով 234մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 
22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 23-25 սահմանակետերով 
1861մ, հասնում է Զարիշատ, Բերդաշեն և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12695մ է:  
  

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զարիշատ, Ամասիա և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 489մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 3617մ, 
հասնում է Զարիշատ, Ամասիա և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4106մ է:  
  

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Զարիշատ, Ամասիա և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 705մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, 
անցնելով նույն ուղղությամբ և թիվ 3 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը 575մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5 
սահմանակետով 684մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով, հատում է դաշտային ճանապարհը և 
հասնում Զարիշատ, Արեգնադեմ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից «Դ» սահմանագծի երկարությունը 1593.0մ է:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է:  
  

ԶԱՐԻՇԱՏ-ԳՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Զարիշատ, Արեգնադեմ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 1 սահմանակետով, հատում 
սահմանային ինժեներական կառույցը, ապա Գտաշեն- Զարիշատ միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով 
865մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնելով 1091մ, հասնում է ինժեներական կառույցի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 1593մ, 
հասնում է Զարիշատ, Շաղիկ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի 
Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3549մ է:  
  

ԶԱՐԻՇԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  



ԶԱՐԻՇԱՏ-ՇԱՂԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Զարիշատ, Շաղիկ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2562մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 3-5 սահմանակետերով 1752մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 
7-13 սահմանակետերով 2734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքելով ուղղությունը դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով 604մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 357մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպ հարավ-արևմուտք, անցնելով 
թիվ 17 սահմանակետով 453մ, հասնում է գետակի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով անցնում է 4761 մ, հասնում գետակի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 561 մ, հասնում է Շաղիկ, Զարիշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13482 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.16 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զորակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետությանը), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Արդենիս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Ծաղկուտ գյուղական համայնքին: 

  
ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զորակերտ, Աղվորիկ գյուղական համայնքների և միջպետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետության) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 666մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը և, անցնելով 624մ, հասնում է Զորակերտ, Աղվորիկ և Արդենիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1291 մ է:  
  

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Զորակերտ, Աղվորիկ և Արդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1921մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 489մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1197մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 7 սահմանակետով 
1177մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 659մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ և անցնելով 259մ, 
հասնում է Զորակերտ-Արդենիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Զորակերտ, Արդենիս և Բերդաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5701մ է:  
  

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Զորակերտ, Բերդաշեն և Ծաղկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2204մ, հասնում է թիվ 
2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 3-6 սահմանակետերով 1578մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 193մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը , թեքվելով հյուսիս, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 509մ, հասնում է 2121.3մ 
նիշ ունեցող գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնելով 447մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով թիվ 13 
սահմանակետով 800մ, հասնում է Զորակերտ-Արդենիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 14 
սահմանակետին և, ճանապարհով անցնելով 237մ, հասնում է Զորակերտ, Արդենիս և Բերդաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5967 մ է:  
  

ԶՈՐԱԿԵՐՏ-ԾԱՂԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Զորակերտ, Ծաղկուտ, համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետության) տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2357.9մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 1750մ, հասնում է 2312.2մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով գագաթների վրայով և թիվ 2-5 
սահմանակետերով 3078մ, հասնում է Ծաղկուտ-Զորակերտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, այդտեղից անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերով 3364մ, հասնում է Զորակերտ, Ծաղկուտ և 
Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8192 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.17 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զույգաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Հարթաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդաղբյուր գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարմրավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Աշոցք գյուղական համայնքին:  

  
ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զույգաղբյուր, Հարթաշեն գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով 
ձորերը, անցնում 4879 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով 
անցնում 636մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: 
Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 567մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս, անցնում 880մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 6 



սահմանակետով 832մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 947մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնում է 3141մ, հասնում սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Զույգաղբյուր-Հարթաշեն միջհամայնքային 
ճանապարհը, ապա Ղուկասյան գետը, անցնում է 13-15 սահմանակետերով 2106 մ, հասնում է Զույգաղբյուր, 
Հարթաշեն և Վարդաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15839 մ է:  
  

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ՎԱՐԴԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Զույգաղբյուր, Հարթաշեն և Վարդաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 396մ, 
հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև ճանապարհով նույն ուղղությամբ անցնելով 387 
մ, հատելով Ղուկասյան գետի ձախակողմյան վտակը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը, ճանապարհի եզրով նույն ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 515մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի և Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհների հատման 
տեղում գտնվող Զույգաղբյուր, Վարդաղբյուր և Կարմրավան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1298 մ է:  
  

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Զույգաղբյուր, Կարմրավան և Աշոցք համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Աշոցք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը, 
ճանապարհով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1-8 սահմանակետերով 2014մ, հատում է Զույգաղբյուրի 
ճանապահը, ապա Աշոցք-Զույգաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
որտեղից միջհամայնքային ճանապարհով հատում է Ղուկասյան գետը, անցնելով 2373մ, հասնում է ճանապարհի 
եզրին գտնվող Զույգաղբյուր, Վարդաղբյուր և Կարմրավան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4387 մ է:  
  

ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՇՈՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Զույգաղբյուր, Աշոցք գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 
3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և 4-
7 սահմանակետերով անցնելով 1202մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1146մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
արևմուտք, թիվ 10 և 11 սահմանակետերով անցնում 1133մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1210մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ, անցնում է 2110մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 1007մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորին զուգահեռ լանջով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում 
2611.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 23 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջերով, ջրբաժանով, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, 
որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 1935մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 209մ, հասնում Զույգաղբյուրի բնակավայրի եզրին գտնվող 
թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև չփոխելով ուղղությունը, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 34-39 
սահմանակետերով անցնելով 668մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 41-
42 սահմանակետերով անցնելով 397մ, հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
43 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միջհամայնքային ճանապարհով անցնում 707 մ, 
հասնում Աշոցք-Գյումրի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Աշոցք, Զույգաղբյուր և Կարմրավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14817 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.18 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՎՇՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Թավշուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բավրա գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սիզավետ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ղազանչի գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Փոքր Սեպասար գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղվորիկ գյուղական համայնքին:  

  
ԹԱՎՇՈՒՏ-ԲԱՎՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բավրա, Թավշուտ և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ, իջնում 
է ձորը, հատում այն, անցնելով 488 մ, հասնում է լանջի վրայի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս, 
անցնում 694մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-
արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1015մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 271մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից այն թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1541մ, հասնում Թավշուտի ջրամբարի պատնեշի վրա 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ և անցնելով 378 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 208մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով հարավ և անցնելով 631մ, հասնում է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության 
ճանապարհի եզրին գտնվող Բավրա, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5631մ է:  
  

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՍԻԶԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Թավշուտ, Սիզավետ և Բավրա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 387մ, հասնում է Դալիջուր գետի ափին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ, գետով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնելով 1458 
մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Թավշուտ, Սիզավետ և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1845 մ է:  
  

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՂԱԶԱՆՉԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Թավշուտ, Սիզավետ և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դալիջուր գետի ափին 

գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, գետի հոսանքի ուղղությամբ 
թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնելով 1806մ, հասնում է գետի վրայի կամրջի, Աղվորիկ-Ղազանչի 
միջհամայնքային ճանապարհի հատման թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, գետով 
անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև անցնելով 114մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ, գետի հունով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնելով 1694մ, 
հասնում Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դալիջուր 
գետի ափին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3721 մ է:  
  

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  



Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Ղազանչի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դալիջուր գետի 
ափին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 91մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 170մ, հասնում է Ախուրյան գետի 
ձախակողմյան վտակի Դալիջուր գետի ափին գտնվող Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և Փոքր Սեպասար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 262 մ է:  
  

ԹԱՎՇՈՒՏ-ՓՈՔՐ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Թավշուտ, Փոքր Սեպասար և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1499.0 մ, 
հասնում է Ախուրյան գետի ձախակողմյան վտակի` Դալիջուր գետի ափին գտնվող Թավշուտ, Մեծ Սեպասար և 
Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1499.0մ է:  
  

ԹԱՎՇՈՒՏ-ԱՂՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Բլրի գագաթին գտնվող Թավշուտ, Բավրա և Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնելով 775մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 832մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4 և 5 սահմանակետերով 1308մ, 
հասնում է եռանկյունաչափական թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնելով 636մ, հասնում է Աղվորիկ-Ղազանչի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով 
միջհամայնքային ճանապարհը թիվ 8 սահմանակետով, անցնում է 1606մ, հասնում Թավշուտ, Փոքր Սեպասար և 
Աղվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5157մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.19 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Լեռնագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաշգյուղ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Արփենի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թորոսգյուղ գյուղական 
համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդաղբյուր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Սալուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մուսայելյան գյուղական 
համայնքին:  

  
ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորերի հատման տեղում գտնվող Լեռնագյուղ, Բաշգյուղ և Մուսայելյան գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 
1237մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով 732մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1067մ, հասնում է 2473,9մ նիշ ունեցող գագաթի վրա գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 5-6 
սահմանակետերով 877մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 8 սահմանակետով 835մ, հատում ձորը և հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 
205մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 



սահմանագիծը, լեռնային ռելիեֆով անցնող դաշտային ճանապարհով հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, 
թիվ 12-59 սահմանակետերով անցնելով 4242մ, հասնում է Չիչխան գետի ակունքից 550մ դեպի հյուսիս գտնվող 
Լեռնագյուղ, Բաշգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9194մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ԱՐՓԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լեռնագյուղ, Բաշգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 519 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա լանջի երկայնքով և ձորով ուղղվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 
1159 մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Այդտեղից լանջով ուղղվելով դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնելով 666 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 219մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 304 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերով 1698մ, հատում է 
ձորով անցնող ճանապարհը, ապա ջրբաժանով բարձրանալով, հասնում է գագաթի վրա գտնվող Լեռնագյուղ, 
Արփենի և Թորոսգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4563մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ԹՈՐՈՍԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Թորոսգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
հարավարևմտյան ուղղությամբ, հատելով միմյանց հաջորդող ձորերը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1162 մ, 
հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Ապա ջրբաժանով թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ, 
անցնելով 293 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այդ կետից սահմանագիծը մեծ թեքություն ունեցող լանջի 
վրայի ձորով իջնում է հարավ, անցնելով 1513մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է Չիչխան գետի 
ափին: Ապա նույն գետի ձախակողմյան լանջով անցնելով 754մ` բարձրանում և հասնում է բարձունքի վրա 
գտնվող Լեռնագյուղ, Թորոսգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3721մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ՎԱՐԴԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Սալուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ջրբաժանով անցնելով 148մ, հարավարևմտյան ուղղությամբ հասնում է 
Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Թորոսգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 148մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ՍԱԼՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Լեռնագյուղ, Սալուտ և Մուսայելյան համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը խիստ կտրտված լանջով հարավարևմտյան ուղղությամբ ջրբաժանով իջնում է 
դեպի ձորը, բազմիցս հատվելով ձորակների հետ, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 2310մ, հատում է 
դաշտային ճանապարհը, թեք լանջով բարձրանալով` հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Այդտեղից սահմանագիծը, լանջի երկայնքով դեպի արևմուտք անցնելով 452մ, հասնում է բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 7 
սահմանակետով 762մ` սահմանագիծը հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Ապա նույն 
ուղղությամբ ձորով անցնելով 288մ` հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնագյուղ, Վարդաղբյուր և Սալուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3813մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ-ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  



Լեռնագյուղ, Մուսայելյան և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, անցնելով 2289 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից այն թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 161մ, 
հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 672մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Այդ 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է թիվ 5 սահմանակետով 346մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, 
հատում է ձորը և, անցնելով 1000մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և 
անցնելով 259 մ, հասնում է Մուսայելյան, Լեռնագյուղ և Սալուտ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ» -«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4727մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.20 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Լեռնակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պեմզաշեն գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հառիճ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Սառնաղբյուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ձորակապ գյուղական համայնքին:  

  
ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՊԵՄԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Պեմզաշեն, Լեռնակերտ և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 257մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 122մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնելով 577մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնելով 181մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 196մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 
156մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 366մ, հասնում է 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 182մ, հասնում 
է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 132մ, 
հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 308մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 327մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
13-17 սահմանակետերով անցնելով 1312մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնելով 101մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում 
Պեմզաշեն-Լեռնակերտ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 20-29 սահմանակետերով անցնելով 916մ, հասնում 
թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնելով 493մ, հասնում 
սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 136մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 34 սահմանակետով անցնելով 696մ, հասնում 
թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 
183մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնելով 112մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնելով 345մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: 
Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 42-52 
սահմանակետերով անցնելով 2153մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: 
Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 495մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 55 
սահմանակետով հատում դաշտային ճանապարհը, որից հետո թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնելով 775մ, 



հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով, թիվ 
62-69 սահմանակետերով անցնելով 850մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնելով 1012մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 72-74 
սահմանակետերով անցնելով 1194մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: 
Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով 642մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 76 սահմանակետից 
սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, հատում է դաշտային ճանապարհը և, անցնելով թիվ 77-80 
սահմանակետերով 2303մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից 
սահմանագիծը, ձորով նույն ուղղությամբ անցնելով 887մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Պեմզաշեն և 
Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17405մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Պեմզաշեն և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 
1440մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, նույն 
ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 292մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և 
Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1732մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնելով 1497մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 718մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով նույն ուղղությամբ թիվ 7-13 սահմանակետերով 
անցնելով 929մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, 
նույն ուղղությամբ թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 1850մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 2225մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 20-23 սահմանակետերով 
անցնելով 2268մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը, 
շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, ձորով, թիվ 25-42 սահմանակետերով անցնելով 1736մ, հասնում է 
թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, 
հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 
494մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, ձորով անցնելով 
հարավ-արևելք, հատում է դաշտային ճանապարհները 5516մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լեռնակերտ, 
Սառնաղբյուր և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15363մ է:  
  

ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ-ՁՈՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Լեռնակերտ, Պեմզաշեն և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 655մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ, անցնելով 484մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 4 -5 սահմանակետերով 
անցնելով 705մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտամիջյան 
ճանապարհը, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 1203մ, հասնում է Լեռնակերտ, Սառնաղբյուր և Ձորակապ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3047մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.21 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Լուսաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակավան գյուղական 

համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գուսանագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Հոռոմ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարալիկ քաղաքային համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Իսահակյան գյուղական համայնքին:  

  
ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Իսահակյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 369մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 273մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 
թեքվելով արևելք, անցնելով 240մ, հասնում է Ախուրյանի ջրամբարի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 776մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, 
անցնելով 362մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով Արմավիր-Գյումրի 
խճուղին, անցնելով թիվ 7-12 սահմանակետերով 558 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Արմավիր-Գյումրի երկաթգիծը, սեփականաշնորհված 
վարելահողերի և տնամերձերի եզրերով հատելով դաշտային ճանապարհը և Գետքի ջրանցքը, անցնելով թիվ 14-
31 սահմանակետերով 3138մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 339մ, հասնում է 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ, անցնելով 190մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 35 
սահմանակետով 467մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 37 սահմանակետով 221մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 39 սահմանակետով 263մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 455մ, 
հասնում է Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Գուսանագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7652մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ԳՈՒՍԱՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Գուսանագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով ձորակով, թիվ 1-18 
սահմանակետերով 1471մ, հասնում է Լուսաղբյուր, Գուսանագյուղ և Հոռոմ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1471.0մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՀՈՌՈՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լուսաղբյուր, Գուսանագյուղ և Հոռոմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորակից դուրս գալով և անցնելով 173մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-4 սահմանակետերով 
1533մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով, թիվ 
6-28 սահմանակետերով դեպի հարավ-արևելք անցնելով 1882մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3588մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԱՐԱԼԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 



  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 304 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերով, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 859մ, հասնում սեփականաշնորհված վարելահողերի 
եզրերին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով անցնելով 577մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 262մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 545մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 353մ, 
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 390մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 11 
սահմանակետով 1100մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 1224 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Իսահակյան գյուղական և 
Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5613մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Լուսաղբյուր, Շիրակավան և Իսահակյան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով Արմավիր-Գյումրի հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 760մ, հասնում է երկաթգծի և ձորակի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Գյումրի երկաթգիծը, 
շարունակվելով ձորակով և անցնելով թիվ 3-35 սահմանակետերով 2566մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 
36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 494մ, 
հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 38-40 սահմանակետերով 2307մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Իսահակյան 
գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6126մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.22 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ծաղկուտ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքի սահմանագիծը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով համընկնում է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանակից է Զորակերտ գյուղական համայնքին, 
հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բերդաշեն գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնառիճ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով համընկնում է պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետություն):  

  
ԾԱՂԿՈՒՏ-ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԶՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ծաղկուտ, Զորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 



Հանրապետություն) բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2357.9մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթին, սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 1750մ, հասնում է 2312.2մ նիշ ունեցող գագաթի 
թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով գագաթների վրայով և 
թիվ 2-5 սահմանակետերով 3078մ, հասնում է Ծաղկուտ-Զորակերտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից քիչ թեքվելով և անցնելով թիվ 7-8 սահմանակետերով 3364 մ, հասնում 
է Ծաղկուտ, Զորակերտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8192մ է:  
  

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԲԵՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ծաղկուտ, Զորակերտ և Բերդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևմուտք, անցնում է 847մ, հասնում Ծաղկուտ, Բերդաշեն և 
Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 847 մ է:  
  

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԳԱՌՆԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Եղնաջուր գետակի ափին գտնվող Ծաղկուտ, Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների և 

պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը, Եղնաջուր գետակի հոսանքով դեպի հարավ անցնելով 13709մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա քիչ թեքվելով արևելյան ուղղությամբ, անցնելով 263մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 952մ, հասնում է 
վարելահողի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 186մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով Ծաղկուտ-Գառնառիճ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 2382մ, հասնում 
է Ծաղկուտ, Բերդաշեն և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17492մ է:  
  

ԾԱՂԿՈՒՏ-ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

«Ա»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.23 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Կաքավասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարապատ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ձորաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջաջուռ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կրաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Փոքր Սարիար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` 
Բաշգյուղ գյուղական համայնքին:  

  
ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՍԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Կաքավասար, Սարապատ և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով 256մ, հասնում է թիվ 
1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով բարձունքների 
վրա գտնվող թիվ 2-4 սահմանակետերով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Այդ 



սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 849մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 396մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 634մ, հասնում է թիվ 
8 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 240մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-16 սահմանակետերով 564մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ 513մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով 179մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 237մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 305մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-24 սահմանակետերով անցնում 1061մ, հասնում է 
2115.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 995մ, հատելով Աշոցք-
Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը և Չիչխան գետը, հասնում է Կաքավասար, Սարապատ և Ձորաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7354մ է:  
  

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՁՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Չիչխան գետի ափին գտնվող Կաքավասար, Սարապատ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով 
ջրամբարի հողերը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 136մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 520մ, ջրբաժանով հասնում ձորին, հատում 
Չիչխան գետի աջակողմյան վտակը, որից հետո լանջով հասնում է անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 218մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
այնտեղից ջրբաժանով անցնելով 349մ, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 737մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը և ջրբաժանը, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-
արևմուտք, անցնելով 393մ, հատելով ձորը, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 551մ, հատում ձորը, հասնում է ջրբաժանի վրա 
գտնվող Կաքավասար, Ջաջուռ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2905մ է:  
  

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՋԱՋՈՒՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ջրբաժանի վրա գտնվող Կաքավասար, Ջաջուռ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 304մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 586մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 3-4 սահմանակետերով 1145մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 418մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 473մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, հետո 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 338մ, հասնում է Կաքավասար, Ջաջուռ և Կրաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3265մ է:  
  

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ԿՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կաքավասար, Կրաշեն և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 219մ, հասնում Կաքավասար, 
Ջաջուռ և Կրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 219մ է:  
  

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 



  
Ձորերի հատման տեղում գտնվող Կաքավասար, Փոքր Սարիար և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատում է 
դաշտային ճանապարհները, ձորով անցնելով 2074մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 
1 սահմանակետից սահմանագիծը, ջրբաժանով անցնելով հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 578.0մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա քիչ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 203մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 310մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 251մ, հասնում 
է թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից ուղղվելով դեպի հարավ, հատելով Չիչխան գետը, ապա Աշոցք-Ձորաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 527մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, 
անցնելով 51մ, հասնում է Թոփարջուր գետի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, 
Թոփարջուր գետով անցնելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-65 սահմանակետերով 2778մ, հասնում է թիվ 66 
սահմանակետին, ապա լանջով նույն ուղղությամբ թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 988մ, հասնում է Փոքր 
Սարիար, Կրաշեն և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7971մ է:  
  

ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Կաքավասար, Բաշգյուղ և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով ձորով 2186մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կաքավասար, Բաշգյուղ և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.24 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿՐԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Կրասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Աշոցք գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրավան 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հովտուն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Ամասիա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ալվար գյուղական համայնքին, հյուսիս 
արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքին:  

  
ԿՐԱՍԱՐ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կրասար, Փոքր Սեպասար և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան և Աշոցք գետերի հատման տեղում, սահմանագիծը 
ուղղվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև արևելք, գետով, թիվ 1-31 սահմանակետերով անցնելով 2108մ, հասնում է 
Աշոցք գետի եզրին գտնվող Կրասար, Աշոցք և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2108մ է:  
  

ԿՐԱՍԱՐ-ԱՇՈՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կրասար, Աշոցք և Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Աշոցք գետի եզրին, սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 
սահմանակետով 103մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո նույն 
ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-12 սահմանակետերով անցնելով 773մ, հասնում է Աշոցք-Կրասար 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև հատելով միջհամայնքային 



ճանապարհը, դաշտային ճանապարհով հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 13-18 սահմանակետերով անցնելով 
834մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը, փոխելով ուղղությունը դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 20 սահմանակետով 302մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 22 սահմանակետով 765մ, 
հասնում է Աշոցք գետի աջափնյա վտակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև հատելով վտակը և 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 24 սահմանակետով 346մ անցնելով հարավ-արևմուտք, հասնում է թիվ 25 
սահմանակետին, որից հետո քիչ թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 26-27 սահմանակետերով 617մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից անցնելով նույն 
ուղղությամբ 258մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող Կրասար, Աշոցք և Կարմրավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3397մ է:  
  

ԿՐԱՍԱՐ-ԿԱՐՄՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Կրասար, Աշոցք և Կարմրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 883մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 
696մ, հասնում է լանջի ստորոտին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, լանջով 
անցնելով 868մ, հասնում է Կրասար, Կարմրավան և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2447մ է:  
  

ԿՐԱՍԱՐ-ՀՈՎՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ախուրյան գետի ափին գտնվող Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով բարձունքների վրայով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով, հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 2327մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հյուսիս-
արևելք, հատելով ճանապարհը, անցնելով 150մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև փոխելով 
ուղղությունը դեպի արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 721մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջի վրայով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնելով 1571մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, բլուրների 
գագաթներով, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնելով 1582մ, հասնում է Կրասար, Կարմրավան և Հովտուն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6351մ է:  
  

ԿՐԱՍԱՐ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Կրասար, Ամասիա և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, Ախուրյան գետով հարավարևելյան ուղղությամբ 
անցնելով 2269մ, հասնում է Ամասիա, Կրասար և Հովտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2269 մ է:  
  

ԿՐԱՍԱՐ-ԱԼՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Կրասար, Ալվար և Փոքր Սեպասար համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, Ախուրյան գետով դեպի հարավ իջնելով 2157մ, հասնում է Ախուրյան գետի 
ափին գտնվող Կրասար, Ամասիա և Ալվար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2157 մ է:  
  

ԿՐԱՍԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Կրասար, Փոքր Սեպասար և Մեծ Սեպասար համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան և Աշոցք գետերի միացման տեղում, սահմանագիծը, հարավարևմտյան 



ուղղությամբ Ախուրյան գետով, թիվ 1-30 սահմանակետերով անցնելով 3509մ, հասնում է Կրասար, Ալվար և Փոքր 
Սեպասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3509 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.25 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՌԻՃ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հառիճ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարալանջ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նահապետավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Սառնաղբյուր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Լեռնակերտ գյուղական համայնքին, 
«Է»-«Ը» հատվածով` Պեմզաշեն գյուղական համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` Արթիկ քաղաքային համայնքին, 
«Թ»-«Ա» հատվածով` Անուշավան գյուղական համայնքին:  

  
ՀԱՌԻՃ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Հառիճ, Սարալանջ և Անուշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով ուղղվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 
սահմանակետով 69մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը, նորից անցնելով ձորով, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3-8 սահմանակետերով 
789մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Հառիճ և Նահապետավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 858մ է:  
  

ՀԱՌԻՃ-ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հառիճ, Նահապետավան և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով 121մ, հասնում է սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 55մ, հասնում է 1970.0մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 2 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով քարհանքի եզրով 87մ, հասնում է քարհանքի եզրին 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, քարհանքի եզրով 
թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 615մ, հասնում է Արթիկ -Արագած միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք, միջհամայնքային 
ճանապարհով անցնելով 271մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը 
և ջրանցքը, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 672 մ, 
հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն 
ուղղությամբ բնակավայրի եզրով և թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 181մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 
15 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորով և 
բնակավայրի եզրով 247մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Սահմանագիծը, թիվ 16 
սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 34մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով բնակավայրի եզրով, ձորով և թիվ 18-30 
սահմանակետերով 1597մ, հատելով Մանթաշի ջրանցքը, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: 
Այդտեղից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհի եզրով 
246մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Այնուհետև 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, ձորով և սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրով, թիվ 33-40 
սահմանակետերով անցնելով 729մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 
սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ ձորով, թիվ 42-50 սահմանակետերով անցնելով 1142մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով դեպի 



արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորով և սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով, թիվ 52-65 
սահմանակետերով 1685մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 66 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, նորից անցնելով ձորով դեպի հարավ, թիվ 67 
սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը 454մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 68 
սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 69 
սահմանակետով 224մ, հասնում է թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
դեպի հարավ, անցնելով 248մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 72 սահմանակետով 429մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնելով 528մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 74 
սահմանակետին: Թիվ 74 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, 
անցնելով 503մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 6390մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող Հառիճ, Սարալանջ և Նահապետավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16456մ է:  
  

ՀԱՌԻՃ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Հառիճ, Սարալանջ և Նահապետավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետով 867 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
501մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով 
ձորը, անցնելով 410մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2000մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով 298մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 
9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 10 սահմանակետով 584մ, հասնում է սարի 
գագաթին գտնվող Հառիճ, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Արագածոտն մարզի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4659 մ է:  
  

ՀԱՌԻՃ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՀԱՌԻՃ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Հառիճ, Սառնաղբյուր և Լեռնակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 454մ, հասնում է 3010.1մ 
նիշ ունեցող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում է 688մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ 646մ, հասնում է 3024.6մ նիշ ունեցող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 318մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 376մ, հասնում է Հառիճ, Սառնաղբյուր գյուղական համայնքների և 
Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2482մ է:  
  

ՀԱՌԻՃ-ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Հառիճ, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 
1440մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, նույն 
ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 292մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Հառիճ, Սառնաղբյուր և 
Լեռնակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1732մ է:  



  
ՀԱՌԻՃ-ՊԵՄԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 

  
Հառիճ, Պեմզաշեն գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնելով 3555մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 2-8 սահմանակետերով 2181մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Հառիճ, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5737մ է:  
  

ՀԱՌԻՃ-ԱՐԹԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Հառիճ, Անուշավան գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, հատելով Արթիկ-Արագած 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 373մ, հասնում է Արթիկ քաղաքի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, քարհանքի և քաղաքի եզրով, թիվ 2 
սահմանակետով անցնելով 485.0մ, հասնում է ձորի և քարհանքի հատման տեղում գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնելով 
քարհանքի եզրով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 1668մ, հասնում է քարհանքի եզրին գտնվող 2019.3մ նիշ ունեցող 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով հատելով 
Մանթաշի ջրանցքը, անցնելով 724մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 10-15 
սահմանակետերով անցնելով 1087մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով ձորով, թիվ 17-20 
սահմանակետերով 861մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Սահմանագիծը, թիվ 21 
սահմանակետից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, սարի գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետով անցնելով 
998մ, հասնում է 2408.4մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող եռանկյունաչափական թիվ 23 սահմանակետին: 
Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով հարավարևելյան ուղղությամբ 195մ, հասնում է թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 543մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-
արևելք, անցնելով ձորով, թիվ 26-38 սահմանակետերով 1312մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 460մ, հասնում 
է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 
41-45 սահմանակետերով 3041 մ, հասնում է Հառիճ, Պեմզաշեն գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20743մ է:  
  

ՀԱՌԻՃ-ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Հառիճ, Անուշավան և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 370մ, հասնում 
է քարհանքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 281մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով 
501մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք և անցնելով թիվ 5-6 
սահմանակետերով 356մ, հասնում է Հառիճ, Անուշավան գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1583մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.26 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԹԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



Հարթաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Մուսայելյան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդաղբյուր 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Զույգաղբյուր գյուղական համայնքին:  

  
ՀԱՐԹԱՇԵՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՀԱՐԹԱՇԵՆ-ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աշոցք-Տաշիր միջմարզային նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող Հարթաշեն, Մուսայելյան 

գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով ճանապարհով 6125մ, հասնում է նույն ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 սահմանակետով 1333մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-6 
սահմանակետերով անցնելով 1209մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
միջհամայնքային ճանապարհը, վարելահողերի եզրերով անցնելով 510մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, փոքրիկ լճակը, ապա 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 1424մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ապա գետը, թիվ 10-11 սահմանակետերով կրկին 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 2182մ, հասնում է Հարթաշեն, 
Մուսայելյան և Վարդաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12783մ է:  
  

ՀԱՐԹԱՇԵՆ-ՎԱՐԴԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հարթաշեն, Վարդաղբյուր և Զույգաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1077մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 420մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով 145մ, հասնում է Հարթաշեն, Մուսայելյան և Վարդաղբյուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1642մ է:  
  

ՀԱՐԹԱՇԵՆ-ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Զույգաղբյուր, Հարթաշեն գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով 
ձորերը, անցնում 5223մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով 
անցնում 653մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2245մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 567մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում 880մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 6 
սահմանակետով 832մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 947մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնում 3141մ, հասնում սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Զույգաղբյուր-Հարթաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհը, ապա Ղուկասյան գետը, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում է 2106մ, հասնում 
Զույգաղբյուր, Հարթաշեն և Վարդաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16594մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.27 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՌՈՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հոռոմ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսակերտ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սարատակ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հովտաշեն գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդաքար գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նոր 
կյանք գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Տուֆաշեն գյուղական համայնքին, 
հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` Հայրենյաց գյուղական համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` Մարալիկ քաղաքային 
համայնքին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Լուսաղբյուր գյուղական համայնքին, «Ժ»-«Ա» հատվածով` 
Գուսանագյուղ գյուղական համայնքին:  

  
ՀՈՌՈՄ-ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հոռոմ-Գուսանագյուղ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Հոռոմ, Լուսակերտ և Գուսանագյուղ 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
դեպի արևելք, անցնելով ճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 3026մ, հասնում է միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Հոռոմ, Լուսակերտ և Սարատակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3026մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՍԱՐԱՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հոռոմ, Լուսակերտ և Սարատակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, Գուսանագյուղ-Արթիկ միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնելով դեպի արևելք 1512մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով բնակավայրի եզրով, թիվ 3-5 
սահմանակետերով 475մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով Կարկաչան գետը և անցնելով 75մ, հասնում է Հոռոմ-
Սարատակ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Հոռոմ, Սարատակ և Հովտաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2062մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՀՈՎՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հոռոմ-Սարատակ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Հոռոմ, Սարատակ և Հովտաշեն գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով Սարատակ-Հոռոմ միջհամայնքային ճանապարհով 119մ, հասնում է Սարատակ-Հոռոմ 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 
բնակավայրի եզրով 352մ, հասնում է Հոռոմ և Հովտաշեն բնակավայրերի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ բնակավայրերի եզրերով անցնելով 
228մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ-արևելք, նորից անցնելով 
բնակավայրերի հատման սահմանով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 270մ, հասնում է Հոռոմ-Հովտաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հյուսիս, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 115մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, բնակավայրերի եզրերով, թիվ 
9 սահմանակետով անցնելով 252մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ
11-12 սահմանակետերով, Հովտաշեն բնակավայրի եզրով անցնելով 379մ, հասնում է բնակավայրի և 
պահուստային վարելահողի սահմանաեզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, 
կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով պահուստային վարելահողի եզրով 62մ, հասնում է պահուստային 



վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-
արևելք, անցնելով 341մ, հասնում է Վարդաքարի ջրամբարի եզրին գտնվող Հոռոմ, Հովտաշեն և Վարդաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2117մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՎԱՐԴԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Վարդաքարի ջրամբարի եզրին գտնվող Հոռոմ, Հովտաշեն և Վարդաքար գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ջրամբարի վրայով թեքվելով դեպի 
հարավ, անցնելով 400մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով Հոռոմ-Արթիկ միջմարզային ճանապարհը և անցնելով 265մ, հասնում է բլրի գագաթին 
գտնվող Հոռոմ, Վարդաքար և Նոր կյանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 665մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Հոռոմ, Վարդաքար և Նոր կյանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, փոքրիկ բլուրների վրայով, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնելով 1315մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը համընկնում է «Հոռոմ» կոչվող 
եռանկյունաչափական 1704.7մ նիշ ունեցող գագաթին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-
արևելք, անցնելով թիվ 6-8 սահմանակետերով 941մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվելով 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 480մ, հասնում է բարձունքում գտնվող Հոռոմ, Նոր կյանք և Տուֆաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2737մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՏՈՒՖԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Հոռոմ, Նոր կյանք և Տուֆաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով, 
հատելով Տուֆաշեն-Հոռոմ միջհամայնքային ճանապարհը, այնուհետև անցնելով բլրի գագաթների վրայի թիվ 3-7 
սահմանակետերով 1008մ, հասնում է ժայռի վրա գտնվող Հոռոմ, Տուֆաշեն և Հայրենյաց գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1008մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Հոռոմ, Տուֆաշեն և Հայրենյաց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 297մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 448մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 3-4 
սահմանակետերով 1277մ, հասնում է քարհանքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, հատում է Հոռոմ-Հայրենյաց միջհամայնքային ճանապարհը, 
այնուհետև առուն, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 530մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով ուղղվելով դեպի 
արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնելով 333մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 12-13 
սահմանակետերով, հատում է առուն, որից հետո անցնելով թիվ 14-16 սահմանակետերով 658մ, հասնում է 
սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակության ճանապարհը, 
անցնելով 144մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 64մ, 
հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 20-22 սահմանակետերով 1203մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 24 
սահմանակետով, հատում է Մարալիկ-Հայրենյաց միջհամայնքային ճանապարհը 1168մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը, փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ, անցնելով 438մ, հասնում է թիվ 26 



սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 710մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 
297մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 29 սահմանակետով 774մ, հասնում է Հոռոմ, Հայրենյաց գյուղական և Մարալիկ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ՄԱՐԱԼԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Հոռոմ, Լուսաղբյուր գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-8 սահմանակետերով 1055մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնելով 497մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 11-12 սահմանակետերով, հատելով 
դաշտային ճանապարհը 635մ, հասնում է Հոռոմ, Հայրենյաց գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Հոռոմ, Լուսաղբյուր և Գուսանագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ձորակից դուրս գալով և անցնելով 173մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-4 սահմանակետերով 
1533մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 6-28 սահմանակետերով անցնելով 1882մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսաղբյուր, Հոռոմ գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3588մ է:  
  

ՀՈՌՈՄ-ԳՈՒՍԱՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
Հոռոմ-Գուսանագյուղ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Հոռոմ, Լուսակերտ և Գուսանագյուղ 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով, հատելով Գուսանագյուղ-Հայրենյաց միջհամայնքային 
ճանապարհը, այնուհետև անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2611մ, հասնում է պահուստային վարելահողի 
եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, 
փոքր բարձրությունների վրայով, թիվ 9-11 սահմանակետերով հատելով ձորը 1469մ, հասնում է ձորի և դաշտային 
ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորով, թիվ 13-32 սահմանակետերով անցնելով 
1382մ, հասնում է Հոռոմ, Լուսաղբյուր և Գուսանագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5461մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.28 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԿԱՊ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
  
Ձորակապ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայկասար գյուղական համայնքին, հյուսիս-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Պեմզաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնակերտ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սառնաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից 



«Ե»-«Զ» հատվածով` Լանջիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Քարաբերդ և «Է»-«Ա» 
հատվածով` Մարալիկ քաղաքային համայնքներին:  

  
ՁՈՐԱԿԱՊ-ՀԱՅԿԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորակապ, Հայկասար գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 509 
մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնելով 363 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 560մ, հասնում է միջնակի վրա 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 
215մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում 289մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում է 144մ, հասնում 1696.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 119մ, հասնում Ձորակապ, Հայկասար և Պեմզաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2200մ է:  
  

ՁՈՐԱԿԱՊ-ՊԵՄԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորակապ, Հայկասար և Պեմզաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 146մ, հասնում է 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրերով հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 2-
4 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Մարալիկ-Պեմզաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, որից հետո 
Արթիկ-Պեմզաշեն երկաթգիծը անցնում է 189 մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, 
այնուհետև չփոխելով ուղղությունը, անցնելով 170 մ, հասնում է Ձորակապ, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1866 մ է:  
  

ՁՈՐԱԿԱՊ-ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորակապ, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 655մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվելով հարավային ուղղությամբ, անցնելով 484մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 705 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհը, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 1203մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող Ձորակապ, Լեռնակերտ և Սառնաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3047մ է:  
  

ՁՈՐԱԿԱՊ-ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ձորակապ, Լեռնակերտ և Սառնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1134 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ 
հատում է Մարալիկ-Սառնաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 595 մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնում է 768մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 390մ, հասնում միջնակի վրա գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով անցնում է 420մ, հասնում Ձորակապ, Սառնաղբյուր և Լանջիկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3307 մ է:  
  



ՁՈՐԱԿԱՊ-ԼԱՆՋԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ձորակապ, Լանջիկ և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1120մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ հատելով Երևան-
Գյումրի միջպետական նշանակության ճանապարհը, ապա թիվ 4 սահմանակետով հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 606մ, հասնում Ձորակապ, Սառնաղբյուր և Լանջիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1726 մ է:  
  

ՁՈՐԱԿԱՊ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ձորակապ, Քարաբերդ գյուղական և Մարալիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 197 մ, հասնում է Ձորակապ, 
Լանջիկ և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 197 մ է:  
  

ՁՈՐԱԿԱՊ-ՄԱՐԱԼԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

Ձորի եզրին գտնվող Մարալիկ քաղաքային, Հայկասար և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ, անցնելով ձորով, թիվ 1-6 
սահմանակետերով 541մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորով, 
սեփականաշնորհված վարելահողի եզրով, թիվ 8-11 սահմանակետերով 354մ, հասնում է Գյումրի-Երևան 
միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող 
ճանապարհով 713մ, հասնում այդ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Այդտեղից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով Շահինյան փողոցով 51մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, 
ապա կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է նույն փողոցով և թիվ 15 սահմանակետով 288մ, 
հասնում է քարհանքի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնելով քարհանքի եզրով և թիվ 17-18 սահմանակետերով 328մ, հասնում է «Անի» մարզասերների ակումբի 
եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, ապա 
հարավ, անցնելով մարզասերների ակումբի սահմանաեզրով և թիվ 20-22 սահմանակետերով 450մ, հասնում է 
Մարալիկ-Արթիկ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, անցնում է այդ ճանապարհով և թիվ 24 սահմանակետով 251մ, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 83մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք և, անցնելով 68 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ և, անցնելով ձեռնարկության պարսպով 315մ, հասնում է Արթիկ-Գյումրի երկաթգծի եզրին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, երկաթգծով, թիվ 
29-31 սահմանակետերով անցնում է 549մ, հասնում Արթիկ-Գյումրի երկաթգծի և Արթիկ-Մարալիկ 
միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով անցնելով 185մ, հասնում է այդ 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնելով 66մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 150մ, հասնում է Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, 
անցնելով ճանապարհով 90մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Մարալիկ քաղաքային և Ձորակապ 
գյուղական համայնքի բնակավայրի բաժանման սահմանի վրա գտնվող թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնելով 
584մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնելով 1414մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Ապա 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 362մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնելով 
1527մ, հասնում է Մարալիկ քաղաքային, Ձորակապ և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  



«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8370 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.29 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ձորաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավ-արևմուտքից 

«Զ»-«Է» հատվածով` Ջաջուռ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Կաքավասար, «Ը»-«Ա» 
հատվածով` Սարապատ գյուղական համայնքներին:  

  
ՁՈՐԱՇԵՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՁՈՐԱՇԵՆ-ՋԱՋՈՒՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորաշեն, Ջաջուռ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 688մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 311մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3-4 սահմանակետերով 678մ, 
հասնում է Ձորաշեն, Ջաջուռ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1677մ է:  
  

ՁՈՐԱՇԵՆ-ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Չիչխան գետի ափին գտնվող Ձորաշեն, Կաքավասար և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ջրամբարի 
հողերը, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 136մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով միանում ձորին, հատում Չիչխան գետի աջակողմյան վտակը, որից 
հետո լանջով անցնելով 520մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով 218մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ և, անցնելով 349մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 737մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը և ջրբաժանը, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա նորից թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով 
ձորը և անցնելով 393մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 551մ, հատում է ձորը և հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող Ձորաշեն, 
Ջաջուռ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2905մ է:  
  

ՁՈՐԱՇԵՆ-ՍԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ձորաշեն, Սարապատ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով դեպի 
հարավ-արևմուտք անցնելով 3043մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 62 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվելով արևելք և անցնելով 800մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը, մեծ թեքությամբ ձորերով, լանջերի ջրբաժանով ուղղվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4 
սահմանակետով 1091մ, հասնում է 2404.2մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
ապա այդտեղից ջրբաժանով անցնելով հարավարևմտյան ուղղությամբ 447մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, 
թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 7 սահմանակետով 



1205մ, հասնում է 2102.8մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, 
անցնելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորը, անցնում է 509մ, հասնում 2150.0մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող 
թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերով 506մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով ուղղվելով նորից 
հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 651մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Սահմանագիծը, թիվ 13 
սահմանակետով նույն ուղղությամբ անցնելով 616մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, 
ապա շարունակվելով ձորով, հատելով Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 15-18 
սահմանակետերով 268մ, հասնում է ձորի և Չիչխան գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, 
որտեղից Չիչխան գետով թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 20-47 սահմանակետերով անցնելով 1933մ, 
հասնում է գետի ափին գտնվող Ձորաշեն, Սարապատ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11131մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.30 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱԶԱՆՉԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ղազանչի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թավշուտ գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Սիզավետ գյուղական համայնքին:  

  
ՂԱԶԱՆՉԻ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՂԱԶԱՆՉԻ-ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
2983.2 մ նիշ ունեցուղ լեռան գագաթին գտնվող Մեծ Սեպասար, Ղազանչի գյուղական համայնքների և Լոռու 

մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 976մ, հասնում է 2967.7մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք և, անցնելով 
թիվ 3-5 սահմանակետերով 905մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 7 սահմանակետով, հատում 2943.0մ նիշ ունեցող 
եռանկյունաչափական կետը, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 8-16 սահմանակետերով, հատում է 
դաշտային ճանապարհը, որից հետո անցնելով 17-18 սահմանակետերով 5766մ, հասնում է թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, 
թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնելով 2575մ, հասնում է Նինոծմինդա-Գյումրի հանրապետական 
նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը, հատելով Նինոծմինդա-Գյումրի հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, անցնում 
է թիվ 28-30 սահմանակետերով 1865մ, հատում է գետը և հասնում Մեծ Սեպասար-Ղազանչի միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրի թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է 
հարավարևմտյան ուղղությամբ և, անցնելով թիվ 32 սահմանակետով 787մ, հասնում է Մեծ Սեպասար, Ղազանչի և 
Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12874 մ է:  
  

ՂԱԶԱՆՉԻ-ԹԱՎՇՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դալիջուր գետի ափին գտնվող Ղազանչի, Սիզավետ և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետի հոսանքի 
ուղղությամբ թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնելով 1806մ, հասնում գետի վրայի կամրջի, Աղվորիկ-Ղազանչի 
միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Սահմանագիծը, գետով 



թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, նույն ուղղությամբ անցնելով 
114մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնելով 1694մ, 
հասնում է Ղազանչի, Մեծ Սեպասար և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման` Դալիջուր 
գետի ափին գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3721մ է:  
  

ՂԱԶԱՆՉԻ-ՍԻԶԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Ղազանչի, Սիզավետ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 2000մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով և 
ջրբաժանով 1057 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող 2774.2մ նիշ ունեցող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 1600 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ և անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 680մ, հասնում է 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, անցնելով թիվ 10 
սահմանակետով և ջրբաժանով 884մ, հասնում է 2372.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ արևմուտք և, 
անցնելով թիվ 12-15 սահմանակետերով 3239մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 562 մ, հասնում է թիվ 
17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, հատում է ձորը, Գյումրի-
Նինոծմինդա հանրապետական նշանակության ճանապարհը, դաշտային ճանապարհները և, թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնելով 1972 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 188մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Ղազանչի, Սիզավետ և Թավշուտ 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12863մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.31 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մայիսյան համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հողմիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Քեթի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրաքար գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Հացիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գյումրի 
քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Մարմաշեն, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Հովունի 
գյուղական համայնքներին:  

  
ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՀՈՂՄԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մայիսյան, Հողմիկ և Հովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով հարավ-արևելք 366մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով 126մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով սարի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետով 674մ, հասնում է Մայիսյան, 
Հողմիկ և Քեթի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1166մ է:  
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՔԵԹԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մայիսյան, Հողմիկ և Քեթի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով իջնելով 3168մ, հասնում է թիվ 1 



սահմանակետին, քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 252մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով 488մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից 
կտրուկ թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 1452մ, հասնում է Գյումրի-Աշոցք 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով հարավ-արևելք և հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 10-11 սահմանակետերով 508մ, 
հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ և 
անցնելով 254մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով անցնելով 659մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ 283մ, բարձրանում և հասնում է Մայիսյան, Քեթի և Կարմրաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7368մ է:  
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մայիսյան, Քեթի և Կարմրաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում է ձորակը և , անցնելով 377մ, հասնում է 
Մայիսյան, Կարմրաքար և Հացիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 377մ է:  
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՀԱՑԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մայիսյան, Կարմրաքար և Հացիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 322մ, հասնում է բարձունքում գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ, հատում է Գյումրի-Թբիլիսի երկաթուղին, ապա 
Շիրակի ջրանցքը, այնուհետև Հացիկ-Մայիսյան միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով 1112մ, հասնում է 
Հացիկ-Մայիսյան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Թբիլիսի-Գյումրի երկաթուղին, անցնելով թիվ 3-5 
սահմանակետերով 1827մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ և հատելով Գյումրի քաղաքի նոր կառուցվող շրջանցող ճանապարհը, անցնելով 422մ, հասնում է թիվ 
7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 534մ, 
հասնում է առվի եզրին գտնվող Մայիսյան, Հացիկ գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4216մ է:  
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մայիսյան, Մարմաշեն գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով 
1420մ, հասնում է Գյումրի-Աշոցք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով 30մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, Գյումրի քաղաքի եզրով, թիվ 
7-10 սահմանակետերով անցնելով 988մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, Գյումրի քաղաքի եզրով, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 216մ, 
հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնելով 141մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 51մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում է 
58մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, 
անցնելով Գյումրի քաղաքի եզրով և թիվ 18 սահմանակետով 122մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնելով 306մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, քաղաքի եզրով անցնում 
312մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք և 
անցնելով թիվ 22-25 սահմանակետերով 445մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 180մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում է 475մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Մայիսյան, 



Հացիկ գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4745մ է:  
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՄԱՐՄԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մայիսյան, Մարմաշեն և Հովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով 878մ, հասնում է Շիրակի ջրանցքի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով արևմուտք և անցնելով 253մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 
1521մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնում է 880մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 665մ, հասնում է 
Մայիսյան, Մարմաշեն գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4197մ է:  
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՀՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Մայիսյան, Հողմիկ և Հովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով անցնելով հարավ 1708.2մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և անցնելով 279մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո 
կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 403մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով նույն ուղղությամբ շարունակվելով և հատելով Կապսի ջրանցքը, 
անցնելով 2048մ, հասնում է Հովունի-Մայիսյան միջհամայնքային ճանապարհի և ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ճանապարհով անցնում է 
43մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով անցնելով 
242մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևմուտք և անցնելով 256մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով 109մ, հասնում է Մայիսյան, Մարմաշեն և Հովունի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5088մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.32 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մարմաշեն համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:  
Մարմաշեն համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հովունի գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մայիսյան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գյումրի 
քաղաքային համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Առափի գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Հայկավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ողջի գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Վահրամաբերդ գյուղական համայնքին:  

  
ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ՀՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կրակադաշտ գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Հովունի և Վահրամաբերդ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով դեպի 
արևելք 597մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ և անցնելով 432մ, հասնում 
է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, հատելով ձորը, 
անցնելով թիվ 3-4 սահմանակետերով 1105մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը, քիչ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 250մ, հասնում է Մարմաշեն, Հովունի և Մայիսյան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2384 մ է:  
  

ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մարմաշեն, Մայիսյան և Հովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով 878մ, հասնում է Շիրակի ջրանցքի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով արևմուտք և անցնելով 253մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 
1521մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնում է 880մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 665մ, հասնում է 
Մարմաշեն, Մայիսյան գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4197 մ է:  
  

ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մարմաշեն, Մայիսյան գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 212մ, հասնում է 
վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 
թիվ 2-7 սահմանակետերով 390մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 913 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 38մ, հասնում է դամբի վրա գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, անցնելով 910մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, Գյումրի քաղաքի եզրագծով, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնելով 724մ, հասնում է 
Գյումրի-Ամասիա միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով 
դեպի հարավ-արևելք, անցնելով ճանապարհով 229մ, հասնում է ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 21- 32 
սահմանակետերով անցնելով 1685մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք և անցնելով 75մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով 
հարավ-արևմուտք, անցնելով «Կոլինջա» կոչվող եռանկյունաչափական կետի մոտով, թիվ 35-36 
սահմանակետերով 374մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ և անցնելով 78մ, 
հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Այդտեղից 
սահմանագիծը, փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրերով, թիվ 39-40 
սահմանակետերով անցնելով 213մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 42-46 սահմանակետերով 581մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով գագաթների վրա գտնվող թիվ 48-49 
սահմանակետերով 759մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Ախուրյան գետի եզրին գտնվող 
Մարմաշեն, Առափի գյուղական և Գյումրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7181 մ է:  
  

ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ԱՌԱՓԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Առափի և Հայկավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով դեպի 
հարավ-արևելք 901մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Առափի գյուղական և Գյումրի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 901 մ է:  
  

ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ՀԱՅԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Ողջի և Հայկավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով դեպի 
հարավ-արևելք 932մ, հասնում է Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Առափի և Հայկավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  



«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 932 մ է:  
  

ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ՈՂՋԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Ողջի և Վահրամաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք 2532մ, հասնում է Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Ողջի և Հայկավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2532 մ է:  
  

ՄԱՐՄԱՇԵՆ-ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Կրակադաշտ գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Մարմաշեն, Հովունի և Վահրամաբերդ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 824մ և հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
որից հետո կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով 712մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև նորից թեքվելով հարավ, անցնելով 211մ, 
հասնում է պատվարի վրայի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
արևմուտք, անցնելով պատվարի վրայով 770մ, հասնում է պատվարի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 194մ, հասնում է Շիրակի ջրանցքի 
վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք և Շիրակի ջրանցքով 
անցնելով 423մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 642մ, հասնում է Գյումրի-Ամասիա խճուղու եզրին գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Գյումրի-Ամասիա խճուղին, 
անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողերի և անտառաշերտի եզրերով 629մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությանբ, ժայռի վրայով 
իջնում է 209մ և հասնում ավազահանքի մեջ գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով ավազահանքով, թիվ 10 սահմանակետով 462 մ, հասնում 
է Ախուրյան գետի ափին գտնվող Մարմաշեն, Ողջի և Վահրամաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5076 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.33 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մեծ Մանթաշ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագածոտնի մարզին, հարավից և 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Արևշատ գյուղական համայնքին:  

  
ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ-ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով Մանթաշ գետով և 
բնակավայրի եզրով, թիվ 1-9 սահմանակետերով 815մ, հասնում է Արթիկ-Արագած միջհամայնքային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից այն, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, 
Մանթաշ գետով, թիվ 11-76 սահմանակետերով անցնում է 8228մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 78 սահմանակետով 1327մ, 
հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ճանապարհով 
անցնելով 807մ, հասնում է թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ 191մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող 2692.4մ նիշ ունեցող թիվ 81 սահմանակետին: Թիվ 81 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնելով 1332մ, հատում է 
Արթիկի ջրանցքը, հասնում թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ 726մ, հասնում է թիվ 83 սահմանակետին: Այնուհետև թիվ 83 սահմանակետից թեքվում է հարավ-
արևելք և, անցնելով 952մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 85 սահմանակետով անցնելով 970մ, հասնում է թիվ 86 սահմանակետին: Թիվ 
86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 194 մ, հասնում է թիվ 87 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 462մ, հասնում է թիվ 88 
սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 399մ, հասնում է թիվ 89 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 90-91 
սահմանակետերով 809մ, հասնում է թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 93-94 սահմանակետերով 1336մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 95 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև արևելք, անցնելով 
ձորով 4271մ, հասնում է Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22820 մ է:  
  

ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Ջրանցքի եզրին գտնվող Մեծ Մանթաշ, Արևշատ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով ջրանցքը և անցնելով 361մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից այն նույն ուղղությամբ բնակավայրի եզրով անցնելով 411մ, հասնում է բնակավայրի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով, հատելով Սպանդարյան-Մեծ Մանթաշ միջհամայնքային 
ճանապարհը, այնուհետև Մանթաշ գետը, անցնելով 661մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Այնուհետև սահմանագիծը, քիչ թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 87մ, հասնում է Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ և 
Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1519.0 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.34 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
  
Մեծ Սարիար համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաշգյուղ համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Փոքր Սարիար համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կրաշեն համայնքին, «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Ջաջուռավան համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Կրաշեն համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Ջաջուռ 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Լեռնուտ համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Կարմրաքար համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Թ»-«Ա» հատվածով` Արփենի համայնքին:  

  
ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մեծ Սարիար, Բաշգյուղ և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, գագաթների վրայով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնելով 827մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա անցնելով դեպի 
հարավ-արևելք 582մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Սահմանագիծը կրկին անցնում է հյուսիսարևելյան 
ուղղությամբ, հատում է ձորը, անցնում 499մ, հասնում 2214.0մ նիշ ունեցող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից 
թամբով անցնելով 429մ, հասնում է Մեծ Սարիար, Բաշգյուղ և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների 



տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  
«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2845մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեծ Սարիար, Փոքր Սարիար և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գագաթների վրայով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնելով 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ, 
հատելով ձորը, անցնելով 127մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, այդտեղից 
սահմանագիծը, շարունակվելով դեպի հարավ, ձորով, թիվ 8-25 սահմանակետերով անցնելով 1675մ, հասնում է 
երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ 
թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 258մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով 327մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Այնուհետև 
սահմանագիծը, անցնելով թիվ 29 սահմանակետով, ապա քիչ թեքվելով և անցնելով թիվ 30 սահմանակետով 
940մ, հասնում է գագաթին գտնվող Մեծ Սարիար, Փոքր Սարիար և Կրաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5116 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ԿՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մեծ Սարիար, Կրաշեն և Փոքր Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 568մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որը գտնվում է սարի գագաթին, որից հետո քիչ թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 2 
սահմանակետով 549մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
արևմուտք, բարձունքների վրայով, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 403մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 644մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 727մ, հասնում է թիվ 
9 սահմանակետին, որը գտնվում է կրի հանքեր գնացող ճանապարհի եզրին: Այդտեղից սահմանագիծը, 
ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ և անցնելով 1850մ, հատվում է ձորին, այնուհետև ձորով շարունակվելով 
նույն ուղղությամբ, հատելով կրի հանքեր գնացող գրունտային ճանապարհը, անցնելով 1990մ, հասնում է Մեծ 
Սարիար, Կրաշեն և Ջաջուռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6731 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մեծ Սարիար, Կրաշեն և Ջաջուռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով բնակավայրի եզրով 348մ, հասնում է 
երկաթգծի եզրին գտնվող Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան և Կրաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 348 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ԿՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան և Կրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք և երկաթգծով անցնելով 401մ, հասնում է Սպիտակ-
Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող Մեծ Սարիար, Կրաշեն և Ջաջուռավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 401 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Սպիտակ-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան և Լեռնուտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնելով երկաթգծով 550մ, հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող Մեծ Սարիար, Կրաշեն և Ջաջուռավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 550 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ԼԵՌՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Մեծ Սարիար, Լեռնուտ և Կարմրաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է դեպի արևելք և, անցնելով 361մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև քիչ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 62մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, նորից քիչ 
թեքվելով արևելք և անցնելով 183մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ-արևելք և անցնելով 355մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Այնուհետև ձորով բարձրանում է 
դեպի արևելք և միանում մեծ ձորին, որից հետո ձորով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 2542մ, հասնում է ձորի 
և Գյումրի-Սպիտակ երկաթուղու կամրջի մոտ գտնվող Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան և Լեռնուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3503 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Մեծ Սարիար, Կարմրաքար և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով 737մ, հասնում է Մեծ Սարիար, Լեռնուտ և 
Կարմրաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 737 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ-ԱՐՓԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Մեծ Սարիար, Արփենի և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 381մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 488մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, նորից թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնելով 452մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնելով 965մ, հասնում է գագաթի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է դեպի հարավ 356մ, հասնում գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
այդտեղից անցնելով 84մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա լանջի երկայնքով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 438մ, հատվում ձորերի հետ, հասնում լեռան վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որից 
հետո շարունակվում է նույն ուղղությամբ, լանջերով, թիվ 8 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնելով 770մ, 
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից քիչ թեքվելով և անցնելով 478մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, այնտեղից թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
ապա կտրուկ թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 346մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող «Շիշտեպե» 
կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 11 սահմանակետին, թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի 
արևմուտք, անցնելով 787մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 420մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 429մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 473մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ 222մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, թիվ 17 
սահմանակետից կտրուկ թեքվելով արևմուտք և անցնելով 280մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 217մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող Մեծ 
Սարիար, Կարմրաքար և Արփենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7909 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.35 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Աշոցք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կրասար գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Փոքր Սեպասար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Թավշուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ղազանչի գյուղական համայնքին: 

  
ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ-ԱՇՈՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
3000.9մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող Մեծ Սեպասար, Աշոցք գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի 

համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի 
հարավ 1647մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, 
լանջով անցնում է 802մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով 
թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով թիվ 3-10 սահմանակետերով 1396մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա արևելք և անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 631մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 382մ, 
հասնում է 2910.1մ բարձրություն ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և շարունակվելով նույն ուղղությամբ 2728մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, որը 2773.3 մ նիշ ունեցող գագաթի վրա գտնվող եռանկյունաչափական կետն է: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով ուղղվում է դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 18-19 
սահմանակետերով 998մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից քիչ փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով գագաթներով, թիվ 21-28 սահմանակետերով 3258մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 239մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: 
Ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով ջրբաժանով 1107մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Գյումրի-Նինոծմինդա հանրապետական 
նշանակության ճանապարհը` 449մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ, 
հատելով Աշոցք-Մեծ Սեպասար միջհամայնքային ճանապարհը` 114մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 33 
սահմանակետին, ապա թեքվելով արևմուտք, անցնելով 212մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, քիչ թեքվելով 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 274մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 36-37 սահմանակետերով 919.0մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 38 
սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ, անցնելով անտառի եզրով 469մ, հասնում է Ղուկասյան գետի ափին 
գտնվող Մեծ Սեպասար, Աշոցք և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15623մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ-ԿՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մեծ Սեպասար, Փոքր Սեպասար և Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան և Ղուկասյան գետերի միացման տեղում, սահմանագիծը 
ուղղվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև արևելք, անցնելով թիվ 1-31 սահմանակետերով 2108մ, հասնում է Ղուկասյան 
գետի ափին գտնվող Մեծ Սեպասար, Աշոցք և Կրասար համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2108 մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ-ՓՈՔՐ ՍԵՊԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դալիջուր գետի եզրին գտնվող Մեծ Սեպասար, Փոքր Սեպասար և Թավշուտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, Դալիջուր 
գետի հոսանքի ուղղությամբ թիվ 1-34 սահմանակետերով անցնելով 1489մ, հասնում է Ախուրյան և Դալիջուր 
գետերի հատման տեղում գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև անցնելով Ախուրյան գետի հոսանքով, 
գյուղատեղի կողքով, ապա հատելով Փոքր Սեպասար- Մեծ Սեպասար միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 
թիվ 36-49 սահմանակետերով 743մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 50 սահմանակետին, 
շարունակվելով Ախուրյան գետով, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 51-74 սահմանակետերով 



1674մ, հասնում է Ախուրյան և Ղուկասյան գետերի հատման տեղում գտնվող Մեծ Սեպասար, Փոքր Սեպասար և 
Կրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3907մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ-ԹԱՎՇՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մեծ Սեպասար, Ղազանչի և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 91մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որը գտնվում է Դալիջուր գետի եզրին, գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 170մ, հասնում է Ախուրյան գետի 
ձախակողմյան վտակի Դալիջուր գետի եզրին գտնվող Մեծ Սեպասար, Փոքր Սեպասար և Թավշուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 262մ է:  
  

ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ-ՂԱԶԱՆՉԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
2983.2 մ նիշ ունեցուղ լեռան գագաթին գտնվող Մեծ Սեպասար, Ղազանչի գյուղական համայնքների և Լոռու 

մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 976մ, հասնում է 2967.7մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք և, 
անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 905մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 7 սահմանակետով, հատում 2943 մ նիշ ունեցող 
եռանկյունաչափական կետը, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 8-16 սահմանակետերով, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, որից հետո անցնելով թիվ 17-18 սահմանակետերով 5766մ, հասնում է թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 
ջրբաժանով, թիվ 20-26 սահմանակետերով 2575մ, հասնում է Նինոծմինդա (Բոգդանովկա)-Գյումրի 
հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով Նինոծմինդա (Բոգդանովկա)-Գյումրի հանրապետական 
նշանակություն ունեցող ճանապարհը անցնում է թիվ 28-30 սահմանակետերով 1865մ, հատելով գետը, հասնում է 
Մեծ Սեպասար-Ղազանչի միջհամայնքային ճանապարհի եզրի թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 32 սահմանակետով 787մ, հասնում է Մեծ 
Սեպասար, Ղազանչի և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12874մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.36 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մուսայելյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սարապատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բաշգյուղ գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեռնագյուղ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Սալուտ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վարդաղբյուր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» 
հատվածով` Հարթաշեն գյուղական համայնքին:  

  
ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ՍԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մուսայելյան, Սարապատ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 556մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 898մ, հասնում է Մուսայելյան, 
Սարապատ և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1455մ է:  
  

ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մուսայելյան, Բաշգյուղ և Սարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1944մ, հասնում է Մուսայելյան, 
Բաշգյուղ և Լեռնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1944մ է:  
  

ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մուսայելյան, Բաշգյուղ և Լեռնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, անցնելով 2289մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 
1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 
161մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում է 672մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Այդ 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5 սահմանակետով 346մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, 
հատում է ձորը 1000մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և անցնելով 259մ, 
հասնում է Մուսայելյան, Լեռնագյուղ և Սալուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4727մ է:  
  

ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ՍԱԼՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մուսայելյան, Սալուտ և Վարդաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Աշոցք գետի աջակողմյան վտակի եզրին, սահմանագիծը գետի հոսանքի 
հակառակ ուղղությամբ թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 1-24 սահմանակետերով 1347մ, հասնում է գետի ափի 
թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից քիչ թեքվելով արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 364մ, 
հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 281մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով 279մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 29 սահմանակետով 541մ, հասնում է բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով, գագաթներով ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 31 սահմանակետով 559մ, հասնում է Մուսայելյան, Լեռնագյուղ և Սալուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3370մ է:  
  

ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ՎԱՐԴԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մուսայելյան, Վարդաղբյուր և Հարթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով 125մ, հատելով գետը, այնուհետև 
դաշտամիջյան ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ապա Կարմրավան-Մուսայելյան միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնելով 996մ, հասնում է Մուսայելյան, Սալուտ և Վարդաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է Աշոցք գետի աջափնյա վտակի 
եզրին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1121մ է:  
  

ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ-ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Աշոցք-Տաշիր միջմարզային նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող Հարթաշեն, Մուսայելյան 

գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով ճանապարհով 5941մ, հասնում է նույն ճանապարհի եզրին 



գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 2 սահմանակետով 1333մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-6 
սահմանակետերով անցնելով 1209մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
միջհամայնքային ճանապարհը, վարելահողերի եզրերով անցնելով 510մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, փոքրիկ լճակը, ապա 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 1424մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ապա գետը, թիվ 10-11 սահմանակետերով կրկին 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 2182մ, հասնում է Հարթաշեն, 
Մուսայելյան և Վարդաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12598մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.37 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նահապետավան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարալանջ գյուղական համայնքին, արևմուտքից 

«Բ»-«Ա» հատվածով` Հառիճ գյուղական համայնքին:  
  

ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Նահապետավան, Սարալանջ և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 8178մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և անցնելով 192մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով ձորի եզրին գտնվող թիվ 3-4 սահմանակետերով 1156 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 395մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 403մ, հասնում է թիվ 
7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 
1161մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով 726մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 499մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, չփոխելով ուղղությունը, անցնելով թիվ 13-15 
սահմանակետերով 2159մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 536մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
Նահապետավան, Սարալանջ և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15405մ է:  
  

ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 
  
Նահապետավան, Հառիճ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով 121մ, հասնում է սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 55մ, հասնում է 1970.0մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 2 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, անցնելով քարհանքի եզրով 87մ, հասնում է քարհանքի եզրին 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, քարհանքի եզրով, 
թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 615մ, հասնում է Արթիկ-Արագած միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով 
միջհամայնքային ճանապարհով 271մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 



սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, հատելով 
միջհամայնքային ճանապարհը և ջրանցքը, սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով , թիվ 8-12 
սահմանակետերով անցնելով 672մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ բնակավայրի եզրով և թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 
181մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորով և բնակավայրի եզրով 247մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Սահմանագիծը, թիվ 16 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 34մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, բնակավայրի 
եզրով, ձորով և թիվ 18-30 սահմանակետերով անցնելով 597մ, հատելով Մանթաշի ջրանցքը, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, 
անցնելով դաշտային ճանապարհի եզրով 246մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, ձորով և 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով, թիվ 33-40 սահմանակետերով անցնելով 729մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ ձորով, թիվ 
42-50 սահմանակետերով անցնելով 1142մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորով և սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերով, թիվ 52-65 սահմանակետերով անցնելով 1685մ, հասնում է սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 66 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, նորից անցնելով 
ձորով դեպի հարավ, թիվ 67 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը 454մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 69 սահմանակետով 224 մ, հասնում է թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 248մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 72 սահմանակետով 429 մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնելով 528մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 74 սահմանակետին: Թիվ 74 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, 
հատում է ձորը և, անցնելով 503մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով, հատում է դաշտային ճանապարհը 
և, անցնելով 6390մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Նահապետավան, Սարալանջ և Հառիճ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16456մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.38 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նորշեն համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայկաձոր գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Անիպեմզա գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն) և 
համայնքի վարչական սահմանի ներսում «Ե»-«Ե» հատվածով` Անիավան գյուղական համայնքին:  

  
ՆՈՐՇԵՆ-ՀԱՅԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Նորշեն, Հայկաձոր գյուղական համայնքների և Թուրքիայի Հանրապետության 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 1-4 սահմանակետերով 1557մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 6 սահմանակետով 730մ, հասնում է սահմանային 
ինժեներական կառույցի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով սահմանային ինժեներական կառույցով 1329մ, հասնում է այդ կառույցի եզրին 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, հատելով այդ կառույցը և անցնելով 334մ, հասնում է 
սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 



սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 
10-11 սահմանակետերով անցնելով 1798մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով բարձունքների վրա գտնվող թիվ 13-15 
սահմանակետերով 2640մ, հասնում է Երևան-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, հատելով երկաթգիծը, որից 
հետո Արմավիր-Գյումրի հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, անցնելով թիվ 17 
սահմանակետով 1242մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: 
Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, սեփականաշնորհված վարելահողի 
եզրով անցնելով 835մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Նորշեն, Հայկաձոր գյուղական համայնքների և 
Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10465մ է:  
  

ՆՈՐՇԵՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՆՈՐՇԵՆ-ԱՆԻՊԵՄԶԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Նորշեն, Անիպեմզա գյուղական համայնքների և Թուրքիայի 

Հանրապետության տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, հատելով զինվորական ինժեներական կառույցը, անցնելով 440մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 564մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո քիչ թեքվելով հարավ-արևելք` 585մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 1137մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով թիվ 6 
սահմանակետով 566մ, հասնում է ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 457մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս և անցնելով 9-10 սահմանակետերով 395մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 12-14 սահմանակետերով 
468մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 16-17 սահմանակետերով 996մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 468մ, հասնում է Երևան-Գյումրի երկաթուղու և ավտոճանապարհի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով երկաթգիծը և ճանապարհը, անցնելով 438մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 976մ, հասնում է 
Նորշեն, Անիպեմզա գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7488մ է:  
  

ՆՈՐՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՆՈՐՇԵՆ-ԱՆԻԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ե» 
  
Նորշեն և Անիավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1-5 սահմանակետերով 1056մ, հասնում է Խարկով 
գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով 
հարավ-արևելք և անցնելով 281մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից թեքվելով հյուսիս-
արևելք և անցնելով 278մ` հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 395մ, հատում է 
Երևան-Գյումրի երկաթգիծը, հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ և անցնելով 98մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 173մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ և անցնելով 164մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, նորից 



թեքվելով դեպի արևելք և անցնելով 103մ, հասնում է Արմավիր-Գյումրի խճուղու եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արմավիր-
Գյումրի ճանապարհով, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որը 
գտնվում է Գյումրի-Արմավիր խճուղու եզրին: Թիվ 20 սահմանակետից` ճանապարհի հատման տեղից, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 65մ, հասնում Երևան-Գյումրի երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 
21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս և անցնելով թիվ 22-25 
սահմանակետերով 923մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 27 սահմանակետով 211մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-32 սահմանակետերով 
655մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով թիվ 34-35 
սահմանակետերով 344մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 37-38 սահմանակետերով 827մ, հասնում է Նորշեն և Անիավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6703մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.39 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գառնառիճ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Զարիշատ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետությանը):  

  
ՇԱՂԻԿ-ԳԱՌՆԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գետակի եզրին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը հանդիսանում է Շաղիկ, Գառնառիճ 

գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման 
սահմանագիծը, գետակով թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 6841մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով հարավ, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 892մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, Շաղիկ գետի հոսանքով թիվ 5 սահմանակետով 
անցնելով 6531մ, հասնում է Շաղիկ, Բերդաշեն և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14264մ է:  
  

ՇԱՂԻԿ-ԶԱՐԻՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Շաղիկ, Զարիշատ և Գառնառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2562մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 3-5 սահմանակետերով 1752մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 
7-13 սահմանակետերով 2734մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքելով ուղղությունը դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով 604մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 357մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 
թիվ 17 սահմանակետով 453մ, հասնում է գետակի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով անցնում է 4761մ, հասնում գետակի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 561մ, հասնում է Շաղիկ, Զարիշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13482մ է:  
  



ՇԱՂԻԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.40 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՊԵՄԶԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Պեմզաշենի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տուֆաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Արթիկ քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հառիճ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեռնակերտ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորակապ 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Հայկասար գյուղական համայնքին:  

  
ՊԵՄԶԱՇԵՆ-ՏՈՒՖԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Պեմզաշեն, Տուֆաշեն և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 368մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 304մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնելով 489մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 
431.25մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, 
թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 208մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնելով 175մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 23-28 
սահմանակետերով անցնելով 406մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 30 սահմանակետով անցնելով 179մ, 
հասնում է Տուֆաշեն-Պեմզաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը հատում է միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 100մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 33-41 սահմանակետերով անցնելով 427մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: 
Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43-45 սահմանակետերով հատելով 
Տուֆաշեն-Արթիկ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 1946մ, հասնում Պեմզաշեն, Տուֆաշեն գյուղական և 
Արթիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5032մ է:  
  

ՊԵՄԶԱՇԵՆ-ԱՐԹԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Պեմզաշեն, Տուֆաշեն գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Մարալիկ-Արթիկ 
միջհամայնքային ճանապարհը, այնուհետև Գյումրի- Արթիկ երկաթգիծը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 
1118մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 5 
սահմանակետով անցնելով 179մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնելով 608մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 426մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 10 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
998մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնելով 342մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 631մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և 
ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, նորից 



թեքվելով հարավ-արևելք, ձորով հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնելով 
889մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնելով 882մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 56մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, ձորով, թիվ 30-77 
սահմանակետերով անցնելով 4381մ, հասնում է Պեմզաշեն, Հառիճ գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10509մ է:  
  

ՊԵՄԶԱՇԵՆ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Պեմզաշեն, Հառիճ գյուղական և Արթիկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 3555մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 2-8 սահմանակետերով 2181մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Պեմզաշեն, Լեռնակերտ և Հառիճ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5737մ է:  
  

ՊԵՄԶԱՇԵՆ-ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Պեմզաշեն, Լեռնակերտ և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 257մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 122մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնելով 577մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 
181մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 196մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 156մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 366մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 182մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 132մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 308մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 327մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-17 
սահմանակետերով անցնելով 1312մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնելով 101մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում 
Պեմզաշեն-Լեռնակերտ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 20-29 սահմանակետերով անցնելով 916մ, հասնում 
թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնելով 493մ, հասնում 
սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 136մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 34 սահմանակետով անցնելով 696մ, հասնում 
թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 
183մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնելով 112մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնելով 345մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: 
Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 42-52 
սահմանակետերով անցնելով 2153մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: 
Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 495մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 55 
սահմանակետով հատում դաշտային ճանապարհը, որից հետո թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնելով 775մ, 
հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, թիվ 
62-69 սահմանակետերով անցնելով 850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 1012մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 72-74 
սահմանակետերով անցնելով 1194մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: 
Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով 642մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 76 սահմանակետից 



սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ, հատում է դաշտային ճանապարհը և, անցնելով թիվ 77-80 
սահմանակետերով 2303մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից 
սահմանագիծը, ձորով նույն ուղղությամբ անցնելով 767մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Պեմզաշեն, Լեռնակերտ և 
Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17239մ է:  
  

ՊԵՄԶԱՇԵՆ-ՁՈՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Պեմզաշեն, Ձորակապ և Հայկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 146մ, հասնում 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրերով հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնելով 1361մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Մարալիկ-
Պեմզաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, որից հետո Արթիկ-Պեմզաշեն երկաթգիծը, անցնելով 189մ, հասնում 
երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև անցնելով 170մ, հասնում Պեմզաշեն, Լեռնակերտ և 
Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1866մ է:  
  

ՊԵՄԶԱՇԵՆ-ՀԱՅԿԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Պեմզաշեն, Տուֆաշեն և Հայկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման ձորի եզրի «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 687մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Հայկասար-Պեմզաշեն միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնելով 576մ, հասնում է Պեմզաշեն, Ձորակապ և Հայկասար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1262մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.41 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ջրաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ամասիա համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Բանդիվան համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հողմիկ համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Հովունի համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կապս համայնքին, 
արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Գտաշեն համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Արեգնադեմ 
համայնքին:  

  
ՋՐԱՁՈՐ-ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ջրաձոր, Ամասիա և Արեգնադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

կետից, որի բարձրությունը 2127.9մ է, սահմանագիծը, 478մ երկարությամբ ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, 
հասնում է թիվ 1 սահմանային կետին, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով Ախուրյանի աջափնյա 
ջրանցքը, Գյումրի-Ամասիա խճուղին, անցնելով 669մ, հասնում է խճուղու եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Այդտեղից 
ջրագծի խողովակաշարով 815մ անցնելով` հասնում է Ախուրյան գետի եզրին գտնվող «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին, որը հանդիսանում է Ջրաձոր, Ամասիա և Բանդիվան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետը:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1962մ է:  
  

ՋՐԱՁՈՐ-ԲԱՆԴԻՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



Ջրաձոր, Ամասիա և Բանդիվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, Ախուրյան գետով իջնելով հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 272մ, 
հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջի վրայով բարձրանում և, անցնելով 91մ, հասնում է ժայռի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին և, նորից 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է Ամասիա-Ջրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, այնուհետև 
շարունակվելով Ամասիա-Հողմիկ միջհամայնքային ճանապարհով դեպի հարավ-արևելք և անցնելով 1004մ, 
հասնում է ճանապարհի եզրի Ջրաձոր, Բանդիվան և Հողմիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1366մ է:  
  

ՋՐԱՁՈՐ-ՀՈՂՄԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սարի գագաթին գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, 

անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 1508մ, հասնում է 1862մ նիշ ունեցող թիվ 3 սահմանակետին: Ապա 
թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 593մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: 
Նույն ուղղությամբ ձորով, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 683մ, հասնում է Ջրաձոր-Հողմիկ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով, ապա հատելով Չաիր գետը, որից 
հետո անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 786մ, հասնում է սարի լանջին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սարի լանջով բարձրանալով և անցնելով թիվ 11 սահմանակետով 911մ՝ հասնում է բարձունքի 
վրա գտնվող Ջրաձոր, Հողմիկ և Հովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4477մ է:  
  

ՋՐԱՁՈՐ-ՀՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ջրաձոր, Հողմիկ և Հովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 
747մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Այդտեղից թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, անցնելով 435մ, 
հասնում է 2105.4մ նիշ ունեցող Կամխուտ կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է Ջրաձոր, 
Հովունի և Կապս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետը:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1182մ է:  
  

ՋՐԱՁՈՐ-ԿԱՊՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ջրաձոր, Կապս և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ախուրյան գետի ափին, սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևելք, ապա հյուսիս, 
անցնելով Կապսի ջրամբարի եզրով, այնուհետև անցնելով ձորով 3278մ, հատելով Գյումրի-Ամասիա 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է 2105.4մ նիշ ունեցող Կամխուտ կոչվող եռանկյունաչափական կետին, 
որը հանդիսանում է Ջրաձոր, Հովունի և Կապս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետը:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3278մ է:  
  

ՋՐԱՁՈՐ-ԳՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ջրաձոր, Արեգնադեմ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ և անցնելով թիվ 1-17 սահմանակետերով 860մ, հասնում 
է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 330մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 20 սահմանակետով 
811մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 1004մ, հասնում է թիվ 
22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 230մ, հասնում է Ջրաձոր, Կապս և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3235մ է:  
  

ՋՐԱՁՈՐ-ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 



  
Ջրաձոր, Արեգնադեմ և Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով պետական անտառի միջով, 
հատելով Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքը, այնուհետև Գյումրի-Ամասիա միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 
ձորով 1610մ, հասնում է Ախուրյան գետին: Այդտեղից Ախուրյան գետով անցնելով հարավային ուղղությամբ 7069մ, 
հասնում է Ջրաձոր, Արեգնադեմ և Գտաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8679մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.42 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ջրառատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Տարածքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով՝ Արագածոտնի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արևշատ գյուղական համայնքին, «Դ»-
«Ե» հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Փանիկ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բասեն գյուղական համայնքին:  

  
ՋՐԱՌԱՏ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՋՐԱՌԱՏ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՋՐԱՌԱՏ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ջրառատ, Արևշատ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 4214մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 
թիվ 7 սահմանակետով 1479մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 9 սահմանակետով 1756մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 812մ և հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 292մ, հասնում 
թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 357մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 
468մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, մի փոքր թեքվելով, 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 18-19 սամանակետերով անցնելով 1063մ, հասնում է Ջրառատ, Արևշատ 
և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9100 մ է:  
  

ՋՐԱՌԱՏ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ջրառատ, Գեղանիստ և Փանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 1421մ, հասնում 
1907.3մ նիշ ունեցող դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ 
թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնելով 1994մ, հասնում է 2032.5մ նիշ ունեցող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1178մ, հատում 



դաշտային ճանապարհը, հասնում Ջրառատ, Արևշատ և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4593 մ է:  
  

ՋՐԱՌԱՏ-ՓԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ջրառատ, Փանիկ և Մուսայելյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով ջրատար առուն, անցնելով 402մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա վարելահողի եզրով թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 
1044մ, հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 165մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո անցնելով թիվ 6-7 
սահմանակետերով 708մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Ջրառատ, Գեղանիստ և Փանիկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2320մ է:  
  

ՋՐԱՌԱՏ-ԲԱՍԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Ջրառատ, Բասեն գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 674մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով թիվ 8-9 սահմանակետերով 1445մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 602մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 12-
13 սահմանակետերով 2240մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնելով 453մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
արևմուտք, անցնելով 269մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 
376մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, 
անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1861մ, հատելով Մուսայելյան-Ջրառատ միջհամայնքային ճանապարհը, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 229մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 22-25 սահմանակետերով 2512մ, հատելով 
գետը, դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք, անցնելով 
700մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով անցնելով 615մ, հասնում է Ջրառատ, Փանիկ և 
Բասեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11975մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.43 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՓԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ջրափի համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղին գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սարակապ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայկաձոր 
գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետությանը):  

  
ՋՐԱՓԻ-ԱՂԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ախուրյանի ջրամբարի տարածքում գտնվող Ջրափի, Աղին գյուղական համայնքների և Թուրքիայի 

Հանրապետության տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով 
դեպի հարավ-արևելք, անցնելով Ախուրյանի ջրամբարի միջով 622մ, հասնում է Ախուրյանի ջրամբարի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով ուղղվելով դեպի արևելք, 



անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 103մ, հասնում է սահմանային ինժեներական կառույցի եզրին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, հատելով այդ կառույցը, նորից ձորով ուղղվելով դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 4-11 սահմանակետերով անցնելով 810մ, հասնում է Գյումրի-Երևան երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, որից հետո հատելով այդ երկաթգիծը, ձորով, նույն ուղղությամբ թիվ 13-18 սահմանակետերով 
անցնելով 931մ, հասնում է Արմավիր-Գյումրի հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը, հատելով այդ ճանապարհը, նույն ուղղությամբ 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով անցնելով 991մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-24 
սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ջրափ, Աղին և Սարակապ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4048.0 մ է:  
  

ՋՐԱՓԻ-ՍԱՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Ջրափի, Աղին և Սարակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 1-27 
սահմանակետերով 2539մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 341մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից 
սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 814մ, հասնում է 1687.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա 
գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, քիչ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 1589մ, հասնում է 1604.0մ նիշ ունեցող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից 
սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 322մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի 
եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողի եզրով և թիվ 33 սահմանակետով, հատելով դաշտային 
ճանապարհը և անցնելով 938մ, հասնում է սեփականաշնորհված վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 
բարձունքների վրա գտնվող թիվ 35-36 սահմանակետերով 758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 211մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին: 
Ապա սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 39 սահմանակետով 552մ, հասնում է 
ջրանցքի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Ջրափ, Սարակապ և Հայկաձոր համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8062 մ է:  
  

ՋՐԱՓԻ-ՀԱՅԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ախուրյան գետի եզրին գտնվող Ջրափի, Հայկաձոր գյուղական համայնքների և Թուրքիայի Հանրապետության 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևելք, անցնելով 
280մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս, 
անցնելով 41մ, հասնում է սահմանային ինժեներական կառույցի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որից 
հետո սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ սահմանային ինժեներական կառույցով և թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնելով 482մ, հասնում է այդ կառույցի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով բնակավայրի եզրով և թիվ 6-7 
սահմանակետերով 543մ, հասնում է կեղտաջրերի մաքրման կայանի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 246մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, այնուհետև 
հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 10-30 սահմանակետերով 1367մ, հասնում է Գյումրի-Արմավիր երկաթգծի եզրին 
գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով երկաթգիծը, նորից 
անցնելով ձորով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32-46 սահմանակետերով 1751մ, հասնում է Արմավիր-Գյումրի 
հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով Արմավիր-Գյումրի ճանապարհով 
552մ, հասնում է այդ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, հատելով 
այդ ճանապարհը, կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 49-50 սահմանակետերով 527մ, 
հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ, 
անցնելով 320մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով բարձունքների վրա գտնվող թիվ 53-55 
սահմանակետերով 2695մ, հասնում է 1846.0մ նիշ ունեցող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 57-58 սահմանակետերով 966մ, հասնում է թիվ 59 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 60 սահմանակետով 
610մ, հասնում է ջրանցքի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Ջրափի, Սարակապ և Հայկաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10378մ է:  
  

ՋՐԱՓԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.44 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սառնաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնակերտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Արթիկ քաղաքային համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագածոտնի 
մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լանջիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Ձորակապ գյուղական համայնքին:  

  
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
1565.5մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Սառնաղբյուր, Լեռնակերտ և Ձորակապ 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 1497մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով 
անցնելով 718մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, 
ձորով նույն ուղղությամբ, թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնելով 929մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 15-18 սահմանակետերով 
անցնելով 1850մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 2225.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին, 
որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 2268մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, ձորով, 
թիվ 25-42 սահմանակետերով անցնելով 1736մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 494մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 
սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է 
թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, ձորով անցնելով հարավ-արևելք 5516մ, հատում է դաշտային 
ճանապարհները, հասնում ձորի եզրին գտնվող Սառնաղբյուր, Լեռնակերտ և Հառիճ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15363մ է:  
  

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սառնաղբյուր, Լեռնակերտ և Հառիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 454մ, հասնում 3010.1մ 
նիշ ունեցող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 688մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 
646մ, հասնում է 3024.6մ նիշ ունեցող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 318մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում է 376մ, հասնում Սառնաղբյուր, Հառիճ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի 
մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2482մ է:  
  

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԼԱՆՋԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սառնաղբյուր, Լանջիկ և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 187մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով ձորով, թիվ 3 
սահմանակետով 244մ, հասնում է Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով այդ 
ճանապարհով, թիվ 5-20 սահմանակետերով 2291մ, հասնում է Երևան-Գյումրի հանրապետական նշանակություն 
ունեցող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 22-23 սահմանակետերով 1343մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ, անցնելով թիվ 25 սահմանակետով 680մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 27-29 սահմանակետերով 1089մ, հասնում է 
Սառնաղբյուր, Լանջիկ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5834մ է:  
  

ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՁՈՐԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
1565.5մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Սառնաղբյուր, Լեռնակերտ և Ձորակապ 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 1134մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 595մ, հատում է Մարալիկ-Սառնաղբյուր 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ, անցնելով 768մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը նորից 
անցնելով հարավ-արևմուտք 390մ, հասնում է միջնակի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով 
420մ, հասնում է Սառնաղբյուր, Լանջիկ և Ձորակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3307մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.45 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սարագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լոռու մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սիզավետ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բավրա գյուղական համայնքին:  

  
ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 



  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ-ՍԻԶԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սարագյուղ, Սիզավետ և Բավրա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնելով 1205մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատվում ձորի 
հետ, ապա նույն ձորի հակառակ լանջով, խոտհարքների և վարելահողերի եզրերով, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնելով 1177մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3074մ, 
հասնում է 2426մ նիշ ունեցող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 995մ, հասնում է ջրբաժանի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 12 
սահմանակետով 750մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, 
անցնելով 218մ, հասնում է 2575.9մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ շարունակվում է և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 827մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով ձորով 5409մ, հասնում է Սարագյուղ, Սիզավետ 
գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13655մ է:  
  

ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ-ԲԱՎՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Բավրա, Սարագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 204մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո լանջով ուղղվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 409մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 671մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով արևմուտք, անցնելով 4-5 սահմանակետերով, հատելով դաշտային ճանապարհը` 1033մ, հասնում է թիվ 
6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 291մ հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 66մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 110մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում է 771մ, 
հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
105մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 
567մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1140մ, հասնում է ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում է թիվ 21 սահմանակետով 550մ, հասնում է Բավրա, Սարագյուղ և Սիզավետ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5917մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.46 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սարալանջ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հառիճ գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նահապետավան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Հառիճ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Անուշավան գյուղական համայնքին, «Է»-«Ա» 
հատվածով` Գետափ գյուղական համայնքին:  



  
ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Առվի եզրին գտնվող Փոքր Մանթաշ, Գետափ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով 513մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ 
թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 578մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնելով 315մ, հասնում է Արթիկ-Արագած միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, 
ապա դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 7-15 
սահմանակետերով 1040 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողերի 
եզրերով, թիվ 17 սահմանակետով 500մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 51մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով 
դեպի հարավ-արևելք, անցնելով ձորով, թիվ 20-35 սահմանակետերով 1558մ, հասնում է Մանթաշի ջրանցքի 
եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է ձորով, նույն 
ուղղությամբ թիվ 37-42 սահմանակետերով անցնելով 517մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 163մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնելով 267մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 46-47 սահմանակետերով 1580մ, հասնում է 2478.2մ նիշ ունեցող 
թիվ 48 սահմանակետին, որից հետո չփոխելով ուղղությունը, անցնելով 800մ, հասնում է ջրբաժանի եզրին 
գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 
դեպի հարավ-արևելք 1695մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 362մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 53 սահմանակետով անցնելով 970մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 54 
սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով ձորով 1824մ, հասնում է 2890.4մ նիշ 
ունեցող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 
281մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է բարձունքի վրայով 
582մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 58 սահմանակետով 887մ, հասնում է 3037.6մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 59 
սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 60 
սահմանակետով 2131մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող 3183.3մ նիշ ունեցող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 1084մ, հասնում 3180.8մ նիշ ունեցող թիվ 
62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է թիվ 63 
սահմանակետով 2308մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող Փոքր Մանթաշ, Սարալանջ գյուղական համայնքների 
և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20005մ է:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Հառիճ և Նահապետավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետով 867մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
501մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով 
ձորը, անցնելով 410մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2000մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով 298մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 10 սահմանակետով 584մ, հասնում է սարի 
գագաթին գտնվող Սարալանջ, Հառիճ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  



«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4659մ է:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Հառիճ և Նահապետավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 8178մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և անցնելով 192մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով ձորի եզրին գտնվող թիվ 3-4 սահմանակետերով 1156մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 395մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 403մ, հասնում է թիվ 
7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 
1161մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով 726մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 499մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, չփոխելով ուղղությունը, անցնելով թիվ 13-15 
սահմանակետերով 2159մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 536մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
Սարալանջ, Հառիճ և Նահապետավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15405մ է:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՀԱՌԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Հառիճ և Անուշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով ուղղվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1 
սահմանակետով 69մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը, նորից անցնելով ձորով, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3-8 սահմանակետերով 
789մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Հառիճ և Նահապետավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 858մ է:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ձորի եզրին գտնվող «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի արևմուտք, 

անցնելով 138մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, անցնելով 226մ, հասնում է համայնքային 
սեփականության վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, նույն 
ուղղությամբ վարելահողի եզրով անցնելով 407մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով 560մ, հասնում է 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1332,0մ է:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Սարալանջ, Գետափ և Անուշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 617մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 285մ, հասնում է Սարալանջ, Գետափ և Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 902 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.47 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՊԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Սարապատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մուսայելյան համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Լոռու մարզին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ձորաշեն համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Կաքավասար համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Բաշգյուղ համայնքին:  

  
ՍԱՐԱՊԱՏ-ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մուսայելյան, Սարապատ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 556մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 898մ, հասնում է Մուսայելյան, 
Սարապատ և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1455մ է:  
  

ՍԱՐԱՊԱՏ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՍԱՐԱՊԱՏ-ՁՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սարապատ, Ձորաշեն գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով 
անցնելով հարավ-արևմուտք 3043մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 62մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվելով արևելք և անցնելով 800մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը, մեծ թեքությամբ ձորերով և լանջերի ջրբաժանով ուղղվելով հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4 
սահմանակետով 1091մ, հասնում է 2404.2մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
ապա այդտեղից ջրբաժանով հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով 447մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 7 սահմանակետով 
1205 մ, հասնում է 2102.8մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, 
հատելով ձորը, անցնելով նույն ուղղությամբ 509մ, հասնում է 2150.0մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ, անցնելով սեփականաշնորհված 
վարելահողերի եզրերով 506մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով անցնելով հարավ, թիվ 
11 սահմանակետով` 651մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 13 
սահմանակետով անցնելով 616մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, շարունակվելով ձորով, 
անցնելով 268մ, թիվ 15-18 սահմանակետերով հատում է Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում 
ձորի և Չիչխան գետի հատման թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից Չիչխան գետով ուղղվելով դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 20-47 սահմանակետերով անցնելով 1933մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Սարապատ, Ձորաշեն 
և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11131մ է:  
  

ՍԱՐԱՊԱՏ-ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սարապատ, Կաքավասար և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով 256մ, հասնում է թիվ 
1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքների վրա 
գտնվող թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Այդ 
սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 849մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 396.0մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 634մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 
240մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 9-16 սահմանակետերով 



564մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից 
սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 513մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 179մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 237մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 305մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22-24 
սահմանակետերով անցնում 1061մ, հասնում 2115.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 25 
սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի 26-27 
սահմանակետերով անցնում 995մ, հատելով Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը և Չիչխան գետը, 
հասնում է Կաքավասար, Սարապատ և Ձորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7354մ է:  
  

ՍԱՐԱՊԱՏ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ձորի եզրին գտնվող մարզի Սարապատ, Բաշգյուղ և Մուսայելյան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով ձորով 1042մ, 
հատում է դաշտային ճանապարհը և հասնում ձորի եզրին գտնվող Սարապատ, Բաշգյուղ և Կաքավասար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1042մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.48 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻԶԱՎԵՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սիզավետ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Ղազանչի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թավշուտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բավրա գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Սարագյուղ 
գյուղական համայնքին:  

  
ՍԻԶԱՎԵՏ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՍԻԶԱՎԵՏ-ՂԱԶԱՆՉԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Սիզավետ, Ղազանչի գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2 սահմանակետով 2000մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 4 սահմանակետով և 
ջրբաժանով 1057մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող 2774.2մ նիշ ունեցող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 1600մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ և անցնելով 324մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 680մ, հասնում է 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, անցնելով թիվ 10 
սահմանակետով, ջրբաժանով 884մ, հասնում է 2372մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ դեպի արևմուտք և, 
թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնելով 3239մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 562մ, հասնում է թիվ 
17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, հատելով ձորը, Գյումրի-
Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության ճանապարհը, դաշտային ճանապարհները և 



անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1972մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 188մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Սիզավետ, Ղազանչի և 
Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12863.0մ է:  
  

ՍԻԶԱՎԵՏ-ԹԱՎՇՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սիզավետ, Թավշուտ և Բավրա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության 
ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 387մ, հասնում է Դալիջուր 
գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, գետով, թիվ 1-
19 սահմանակետերով անցնելով 1458մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Սիզավետ, Ղազանչի և Թավշուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1845մ է:  
  

ՍԻԶԱՎԵՏ-ԲԱՎՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սիզավետ, Բավրա և Սարագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, ձորով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով 
անցնելով 1419մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով 
դաշտային ճանապարհները, ձորակները, ջրբաժանները, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 1354մ, հասնում 
թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտամիջյան ճանապարհը, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 
958մ, հատում Գյումրի-Նինոծմինդա (Բոգդանովկա) հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում 
նույն ճանապարհի եզրին գտնվող Սիզավետ, Բավրա և Թավշուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3451մ է:  
  

ՍԻԶԱՎԵՏ-ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սիզավետ, Սարագյուղ և Բավրա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնելով 1205մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատվում ձորի 
հետ, ապա նույն ձորի հակառակ լանջով, խոտհարքների և վարելահողերի եզրով, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնելով 1177մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3074մ, 
հասնում 2426մ նիշ ունեցող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնելով թիվ 9-10 սահմանակետերով 995մ, հասնում է ջրբաժանի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 12 
սահմանակետով 750մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, 
անցնելով 218մ, հասնում է 2575.9 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ շարունակվում է և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 827մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով ձորով 5409մ, հասնում է Սիզավետ, Սարագյուղ 
գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13655մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.49 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սպանդարյան և «Բ»-«Գ» հատվածով` Արևշատ 



գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքին, արևելքից և 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սարալանջ 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Գետափ գյուղական համայնքին:  

  
ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Փոքր Մանթաշ, Գետափ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 436մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 214մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: 
Սահմանագիծը թիվ 2 սահմանակետից թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 192մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 69մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Փոքր 
Մանթաշ, Սպանդարյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 910մ է:  
  

ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Փոքր Մանթաշ, Սպանդարյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնելով 323մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնելով 576 մ, հասնում է 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով թիվ 9 
սահմանակետով 122մ, հասնում է բնակավայրի և ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնելով բնակավայրի եզրի թիվ 11-12 սահմանակետերով 235մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրով, 
թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 822մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող Փոքր Մանթաշ, Արևշատ և 
Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2079մ է:  
  

ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ-ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բնակավայրի եզրին գտնվող Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, Մանթաշ գետով 
և բնակավայրի եզրով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 815մ, հասնում է Արթիկ-Արագած միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից այն, հատելով միջհամայնքային 
ճանապարհը, Մանթաշ գետով, թիվ 11-76 սահմանակետերով անցնում է 8228մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: 
Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 78 սահմանակետով 
1327մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
ճանապարհով անցնելով 807մ, հասնում է թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը, 
անցնելով նույն ուղղությամբ 191մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող 2692.4մ նիշ ունեցող թիվ 81 
սահմանակետին: Թիվ 81 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնելով 1332 մ, հատում է Արթիկի ջրանցքը, հասնում թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից 
սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ 726մ, հասնում է թիվ 83 սահմանակետին: Այնուհետև թիվ 83 
սահմանակետից թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 952մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին: Այդ 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 85 սահմանակետով անցնելով 970մ, 
հասնում է թիվ 86 սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 194մ, հասնում է թիվ 87 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով 462մ, հասնում է թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ 399մ, հասնում է թիվ 89 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով թիվ 90-91 սահմանակետերով 809մ, հասնում է թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 93-94 սահմանակետերով 1336մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 95 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, այնուհետև արևելք, անցնելով ձորով 4271մ, հասնում է Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ գյուղական 
համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22820մ է: 
  



ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Առվի եզրին գտնվող Փոքր Մանթաշ, Գետափ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 
սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերով 513մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն 
ուղղությամբ թիվ 2-4 սահմանակետերով 578մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, ուղղվելով հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում է 315մ, հասնում Արթիկ-Արագած միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, 
ապա դաշտային ճանապարհով նույն ուղղությամբ հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 7-15 
սահմանակետերով 1040մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից այն, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով սեփականաշնորհված վարելահողերի եզրերի թիվ 17 
սահմանակետով 500մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 51մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով ձորով, թիվ 20-35 սահմանակետերով 1558մ, հասնում է Մանթաշի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 36 
սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է ձորով, նույն ուղղությամբ թիվ 37-42 
սահմանակետերով անցնելով 517 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Այստեղից 
սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 163մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ անցնելով 267մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 46-47 սահմանակետերով 1580մ, հասնում է 2478.2մ 
բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին, որից հետո չփոխելով ուղղությունը, անցնելով 800մ, հասնում 
է ջրբաժանի եզրին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը, թիվ 50 
սահմանակետով դեպի հարավ-արևելք անցնելով 1695մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 362մ, հասնում է թիվ 52 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 53 սահմանակետով անցնելով 970մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է 
ձորով 1858մ, հասնում 2890.4մ նիշ ունեցող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 281մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից 
սահմանագիծը անցնում է բարձունքի վրայով 582մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 58 սահմանակետով 887մ, հասնում է 3037.6մ նիշ 
ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 60 սահմանակետով 2131մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող 3183.3մ նիշ ունեցող 
թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 1084մ, 
հասնում 3180.8մ նիշ ունեցող թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում թիվ 63 սահմանակետով 2308մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող Փոքր Մանթաշ, 
Սարալանջ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20040 մ է:  
  

ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Առվի եզրին գտնվող Փոքր Մանթաշ, Գետափ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 446մ, 
հասնում է Փոքր Մանթաշ, Գետափ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 446մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9.50 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Փոքր Սարիար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաքավասար գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Կրաշենի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծ Սարիար 
գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Բաշգյուղ գյուղական համայնքին:  

  
ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ-ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորերի հատման տեղում գտնվող Փոքր Սարիար, Բաշգյուղ և Կաքավասար գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատում է 
դաշտային ճանապարհները, անցնելով ձորով 2316 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 
1 սահմանակետից սահմանագիծը, ջրբաժանով ուղղվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 
անցնելով 578մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա քիչ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 203մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 310մ, հասնում է բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, 
անցնելով 251մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից ուղղվելով դեպի հարավ, հատելով Չիչխան գետը, 
ապա Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով 527մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որից 
հետո սահմանագիծը, անցնելով 51մ, հասնում է Թոփարջուր գետի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը, ուղղվելով Թոփարջուր գետով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-65 սահմանակետերով 
անցնելով 2778մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին, ապա լանջով, նույն ուղղությամբ թիվ 67 սահմանակետով 
անցնելով 988մ, հասնում է Փոքր Սարիար, Կրաշեն և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8213մ է:  
  

ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ-ԿՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Փոքր Սարիար, Կրաշեն և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 59մ դեպի արևելք, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որից հետո քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 308.0մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 283մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևելք, անցնելով թիվ 5 սահմանակետով 465մ, հասնում է Փոքր 
Սարիար, Կրաշեն և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1114մ է:  
  

ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ-ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Փոքր Սարիար, Մեծ Սարիար և Բաշգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, գագաթների վրայով թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 1791 մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, կտրուկ թեքվում է հարավ, հատելով ձորը, անցնելով 127մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը, շարունակվելով դեպի հարավ, ձորով, թիվ 8-25 
սահմանակետերով անցնելով 1544մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: 
Քիչ թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 258մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Սահմանագիծը, ուղղվելով 
դեպի հարավ, անցնելով 327մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով թիվ 29-
30 սահմանակետերով 940մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Փոքր Սարիար, Մեծ Սարիար և Կրաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5116մ է:  
  

ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ-ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Փոքր Սարիար, Բաշգյուղ և Կաքավասար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով արևմուտք, անցնելով ձորով 1623մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 290մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի լանջով, թիվ 3 սահմանակետով 



անցնելով 717մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը, լանջով անցնելով 
487մ դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվելով 
հարավային ուղղությամբ 506 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը, ձորով, զառիթափ լանջով անցնելով արևմտյան ուղղությամբ, թիվ 7-33 սահմանակետերով 
հատելով Աշոցք-Ձորաշեն միջհամայնքային ճանապարհը 1746մ, հասնում է Չիչխան գետի և ձորի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Ապա սահմանագիծը, թեքվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, 
անցնելով Չիչխան գետի աջակողմյան զառիթափ լանջով 487.0մ, հասնում է 2108.3մ նիշ ունեցող բարձունքին 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով նույն ուղղությամբ հատելով 
ձորը, անցնում է 330.0մ, հասնում լանջին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը, լանջի երկայնքով ուղղվելով դեպի արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 474.0մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Փոքր Սարիար, Բաշգյուղ և Մեծ Սարիար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6660մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն) 
  

   
Հավելված 11.1 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Այգեզարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դաշտաքար գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գինեվետ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Տափերական 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեպատ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին 
Արտաշատ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Նորաշեն գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին:  

  
ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Այգեզարդ, Դաշտաքար և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1063 մ, 
հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներին գտնվող թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 6619 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 3268 մ, հասնում է Այգեզարդ, Դաշտաքար 
և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 10950 մ է:  
  

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ԳԻՆԵՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Այգեզարդ Գինեվետ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով անցնում է 966 մ դեպի 
հարավ-արևելք և հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 200 մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 792 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 369 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 584 մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում բարձունքների գագաթների վրա գտնվող 
թիվ 8-12 սահմանակետերով 1266 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս, անցնում 764 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում է 1858 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 23-39 սահմանակետերով անցնում 2349 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Գինեվետ, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 



սահմանակետին:  
«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 9142 մ է: 
  

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Այգեզարդ, Այգեպատ և Տափերական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 53 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, Այգեզարդ համայնքի ծիրանենիների այգիների եզրով, 
թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 802 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղ հատում է Արտաշատի 
ջրանցքը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքի արևելյան ափով անցնում 252 մ, հասնում է Արտաշատի 
ջրանցքի եզրին գտնվող Այգեզարդ, Գինեվետ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 1106 մ է: 
  

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ԱՅԳԵՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Այգեզարդ, Այգեպատ և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի հունով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 269 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
առվի հունով անցնում 454 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է 
Այգեզարդ-Այգեպատ ավտոճանապարհը, հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 
2644 մ, հասնում է Այգեզարդ, Այգեպատ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3367 մ է: 
  

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Այգեզարդ, Վերին Արտաշատ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 1202 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-
4 սահմանակետերով անցնում 924 մ, հատում է Ոստան-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, հասնում է Այգեզարդ, 
Այգեպատ և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2125 մ է: 
  

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Այգեզարդ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 94 մ, հասնում է բետոնե 
կիսախողովակի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնյա 
կիսախողովակով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 878 մ, հասնում է Այգեզարդ, Վերին Արտաշատ և Նորաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 972 մ է: 
  

ԱՅԳԵԶԱՐԴ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Այգեզարդ, Դաշտաքար և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում է 3926 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 4074 
մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 1740 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, այնուհետև նորից հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 19-30 սահմանակետերով անցնում է 3994 մ և 
հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, հատում Ոստան-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 32-49 



սահմանակետերով անցնում է 2988 մ, հասնում է բետոնե կիսախողովակի մոտ գտնվող Այգեզարդ, Նորաշեն և 
Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 16723 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.2 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎՇԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ավշար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գոռավան գյուղական 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Արարատ քաղաքային և «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Նոյակերտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` պետական 
սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղեգնավան և «Ը»-«Թ» 
հատվածով` Այգավան գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Թ»-«Ա» հատվածով` Վանաշեն 
գյուղական համայնքին:  

  
ԱՎՇԱՐ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Գոռավան և Վանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո 
հարավ-արևելք, հատելով առուները, հողաթմբի եզրով անցնում է 553 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 711 մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 563 մ, 
հասնում 1021 մ նիշ ունեցող Խարաբա Զագա կոչվող սարի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա շարունակվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1512 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1186 մ նիշ ունեցող 
Կյավջառլիկ սարի գագաթով 1177 մ, հասնում է 1178 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, հատում ձորակն ու դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 539 մ, հասնում է 
Ավշար, Գոռավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5054 մ է:  
  

ԱՎՇԱՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ավշար, Արարատ և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 365 մ, հասնում Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 365 մ է: 
  

ԱՎՇԱՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թմբերի գագաթների թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 523 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 1419 մ, հասնում թմբի վրայի թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 594 մ, հասնում թմբի վրայի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 911 մ, հասնում է Ավշար, Արարատ գյուղական և 
Արարատ քաղաքային համայնքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3447 մ է:  



  
ԱՎՇԱՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Ավշար, Արարատ գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրանցքի թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2547 մ, հասնում ջրանցքների հատման կետում 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրատար 
առվով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 3092 մ, հասնում է Երևան-Երասխ երկաթգծի կամրջի եզրին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը և, 
առվով անցնելով 205 մ, հասնում է Արտաշատ-Արարատ հին խճուղու եզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը հատում է նշված խճուղին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 
259 մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 31 
սահմանակետով անցնում 1662 մ, հատում Երևան-Երասխ նոր խճուղային ճանապարհը, հասնում է Արարատ, 
Նոյակերտ և Ավշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7765 մ է: 
  

ԱՎՇԱՐ-ՆՈՅԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ավշար, Նոյակերտ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 278 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 571 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և Կախանովի ջրանցքի 
հատման կետում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, Կախանովի ջրանցքով անցնում 753 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 1179 մ, հասնում առվի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 6-14 սահմանակետերով 
անցնում 890 մ, հասնում առվի եզրի թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ոռոգման առվով 
պարբերաբար թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, առվի թիվ 16-23 սահմանակետերով 
անցնում 2623 մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 284 մ, հասնում Ավշար, Նոյակերտ գյուղական համայնքների տարածքների և պետական 
սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6580 մ է: 
  

ԱՎՇԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Զ»-«Է» 

  
«Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱՎՇԱՐ-ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Եղեգնավան և Այգավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Վեդի գետով, 
թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1912 մ, հասնում է գետի և Կախանովի ջրանցքի հատման կետում գտնվող 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով 
անցնում է 903 մ, հասնում ջրանցքի և առվի հատման կետում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 1236 մ, 
հասնում առվի եզրի թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև նույն առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 1125 մ, հասնում է Ավշար, Եղեգնավան գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5177 մ է: 
  

ԱՎՇԱՐ-ԱՅԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  



Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Այգավան և Վանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, Վեդի 
գետի թիվ 1-32 սահմանակետերով անցնում 5466 մ, հասնում է Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Այգավան և 
Եղեգնավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5466 մ է:  
  

ԱՎՇԱՐ-ՎԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Գոռավան և Վանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1902 մ, հասնում է Վեդի գետի ափին գտնվող Ավշար, Վանաշեն և Այգավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1902 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.3 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արարատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արարատ քաղաքային, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Ավշար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Գոռավան գյուղական համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ուրցաձոր, 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Շաղափ և «Զ»-«Է» հատվածով` Սուրենավան գյուղական համայնքներին, հարավից «Է»-
«Ը» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` պետական 
սահմանին` (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Նոյակերտ գյուղական 
համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ժ»-«Ա» հատվածով` Ավշար գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԱՐԱՏ-Ք. ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում է 1282 մ, հասնում գերեզմանոցի եզրի թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 21-24 սահմանակետերով 
անցնում 1056 մ, հասնում Երևան-Երասխ երկաթգծի հատման կետում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, երկաթգծով, թիվ 26-27 սահմանակետերով 
անցնում 3556 մ, հասնում է խմելու ջրի օրվա կարգավորման ջրամբարի դիմաց գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Երևան-Երասխ հին խճուղային ճանապարհը, անցնում է 157 
մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 105 մ, հասնում ավտոտնակների արևմտյան մասում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 31-37 սահմանակետերով անցնում 553 մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 55 մ, 
հասնում զինվորական մասի ցանկապատի անկյան մոտ գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 215 մ, հասնում է ցամաքուրդի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 1004 մ, հասնում է Երևան-Երասխ խճուղու եզրին գտնվող 
թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 143 մ, հասնում է բնակավայրի 
եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, շրջանցելով բնակավայրի կառուցապատ տարածքի արևելյան եզրագիծը, թիվ 46-56 
սահմանակետերով անցնում է 1334 մ, հասնում Երևան-Երասխ հին խճուղու եզրին գտնվող թիվ 57 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, խճուղով անցնում 422 մ, հասնում է ճանապարհի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ճանապարհով հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը, անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 59 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 60 սահմանակետով 



անցնում 643 մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ 
շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում երկաթգիծը, ճանապարհով, թիվ 62-64 սահմանակետերով 
անցնում 791 մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 66-68 
սահմանակետերով անցնում 538 մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք, երկաթգծի առանցքով, թիվ 70-76 սահմանակետերով անցնում 1733 մ, 
հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 341 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 79 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 484 մ, հասնում է 
ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 81-82 սահմանակետերով անցնում 546 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 83 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 84 սահմանակետով անցնում 
309 մ, հասնում է ոսկու գործարանի պարսպի մոտ գտնվող թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ոսկու գործարանի պարսպով անցնում 920 մ, հասնում թիվ 86 
սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 87-88 
սահմանակետերով անցնում 762 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 89 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թմբերի գագաթների թիվ 90-102 սահմանակետերով անցնում 3325 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20589 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ԱՎՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 365 մ, հասնում Արարատ, Ավշար և Գոռավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 365 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արարատ, Ավշար և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1222 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթով և 
թիվ 1 սահմանակետով 870 մ, հասնում է թամքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լեռնաշղթայի գագաթներով անցնում 2248 մ, հասնում է 1515 մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 1149 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհները, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 3331 մ, հասնում 
Արարատ, Գոռավան և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7598 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արարատ, Ուրցաձոր և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 568 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 343 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 511 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 376 մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի մոտ գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 5-17 սահմանակետերով 
անցնում 1822 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 327 մ, հասնում Վեդի գետի ափին գտնվող Արարատ, Ուրցաձոր և Շաղափ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3947 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 



  
Վեդի գետի ափին գտնվող Արարատ, Ուրցաձոր և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում  
82 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-

արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 2-9 սահմանակետերով 
անցնելով 629 մ, հասնում է 1307 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 525 մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 18-36 սահմանակետերով անցնում 1611 մ, հասնում ձորի և դաշտային 
ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-43 սահմանակետերով անցնելով 1120 մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արարատ, Շաղափ և Սուրենավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4074 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Արարատ, Շաղափ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների 
թիվ 1-40 սահմանակետերով անցնում 4945 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում նախ ոռոգման առվով, ապա եռանկյունաչափական 
թիվ 42 սահմանակետով 1274 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 906 մ, հասնում 857 մ նիշով բարձունքի գագաթի 
թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 401 մ, 
հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-51 սահմանակետերով 
անցնում 1282 մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, առվով անցնում 455 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
հատում Երևան-Երասխ խճուղային ճանապարհը, անցնում 187 մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 
524 մ, հասնում Կախանովի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ջրանցքով անցնում 3242 մ, հասնում 803 մ նիշ ունեցող 
հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 59 սահմանակետով անցնում 810 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրի թիվ 60 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո 
հարավ-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2030 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին` 
ոլորանի մոտ գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա կտրուկ թեքվում դեպի արևմուտք, ճանապարհի թիվ 65 սահմանակետով անցնում 1321 մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրի թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լճակի եզրով, թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 1952 մ, հասնում է Արարատ, Արմաշ և Սուրենավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19330 մ է:  
  

ԱՐԱՐԱՏ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արարատ, Սուրենավան և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և ուղիղ գծով 
անցնում 2476 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող բլրի գագաթի, Արմաշ, Արարատ գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2476 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Ը»-«Թ» 

  



«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԱՐԱՐԱՏ-ՆՈՅԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 

  
Արարատ, Նոյակերտ և Ավշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ոռոգման առվով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 
1616 մ, հասնում Կախանովի ջրանցքի ձախ եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 268 մ, հատում է Կախանովի ջրանցքը, հասնում 
ջրանցքի եզրի թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 7-11 
սահմանակետերով անցնում 3913 մ, հասնում է Արարատ, Նոյակերտ գյուղական համայնքների և պետական 
սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5796 մ է: 
  

ԱՐԱՐԱՏ-ԱՎՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
Արարատ, Ավշար գյուղական և Արարատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրանցքի թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2547 մ, հասնում ջրանցքների հատման կետում 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրատար 
առվով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 3092 մ, հասնում է Երևան-Երասխ երկաթգծի կամրջի եզրին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը և, 
առվով անցնելով 205 մ, հասնում է Արտաշատ-Արարատ հին խճուղու եզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը հատում է նշված խճուղին, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 
259 մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 31 
սահմանակետով անցնում 1662 մ, հատում Երևան-Երասխ նոր խճուղային ճանապարհը, հասնում է Արարատ, 
Նոյակերտ և Ավշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7765 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.4 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԲԱԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արբաթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղանիստ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ազատաշեն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Խաչփառ գյուղական համայնքին, հարավ-
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայանիստ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Արմավիրի մարզին:  

  
ԱՐԲԱԹ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արբաթ, Գեղանիստ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով իջնում է հարավ-արևելք, 
անցնում 509 մ, հասնում է Գեղանիստ գնացող միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնելով 185 մ, հասնում է Արբաթ, Գեղանիստ և Ազատաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 695 մ է:  
  

ԱՐԲԱԹ-ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արբաթ, Գեղանիստ և Ազատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 696 



մ, հասնում է առուների հատման տեղում գտնվող Արբաթ, Ազատաշեն և Խաչփառ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 696 մ է: 
  

ԱՐԲԱԹ-ԽԱՉՓԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արբաթ, Խաչփառ և Ազատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առուների հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ոռոգման առվով անցնում 84 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-
6 սահմանակետերով անցնում 422 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 911 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 250 
մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 198 մ, 
հասնում է Արբաթ, Խաչփառ և Հայանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1864 մ է: 
  

ԱՐԲԱԹ-ՀԱՅԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արբաթ, Խաչփառ և Հայանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 133 մ, հասնում 
է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 119 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, 
այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 482 մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 706 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 320 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 441 մ, հասնում է ցամաքուրդների հատման 
կետում գտնվող Արբաթ, Հայանիստ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի 
մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2350 մ է: 
  

ԱՐԲԱԹ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.5 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արգավանդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Արգավանդ գյուղական համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան 

քաղաքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետափնյա գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Երևան քաղաքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արմավիրի մարզին:  

  
ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



Արգավանդ, Գետափնյա գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 933 մ, հասնում Արգավանդ, Գետափնյա և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 933 մ է: 
  

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արգավանդ, Գեղանիստ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 480 մ, հասնում է առուների հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
ոռոգման առվով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 552 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 63 մ, հասնում է առվի եզրի թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրերի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, 
հատում Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը, անցնում թիվ 10-13 սահմանակետերով 355 մ, հասնում Հրազդան գետի աջ 
ափին գտնվող Արգավանդ, Գեղանիստ և Գետափնյա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1450 մ է: 
  

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ԱՐԳԱՎԱՆԴ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:  
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.6 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արմաշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղափ գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երասխ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Սուրենավան գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐՄԱՇ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Արմաշ, Սուրենավան և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
ճանապարհի թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 2788 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Արմաշ, 
Շաղափ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2788 մ է:  
  

ԱՐՄԱՇ-ԵՐԱՍԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արմաշ, Շաղափ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 102 մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում է թիվ 2-4 
սահմանակետերով 861 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 6-27 սահմանակետերով անցնում 3186 մ, հասնում է թիվ 28 



սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում դաշտային ճանապարհով, թիվ 29 
սահմանակետով 1339 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 31-34 սահմանակետերով 1698 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ձորով 890 մ, 
հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում առվով, թիվ 41-45 
սահմանակետերով 2299 մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 429 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև 
կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 626 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա նորից կտրուկ 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 477 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 114 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 811 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 322 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1993 մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 56 
սահմանակետով 1283 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
790 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1820 մ, հասնում է 
հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 1581 մ, հասնում հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 1211 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Արմաշ, Երասխ 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23715 մ է: 
  

ԱՐՄԱՇ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահամանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱՐՄԱՇ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արմաշ, Սուրենավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և ուղիղ գծով 
անցնում 2476 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող բլրի գագաթի Արմաշ, Արարատ գյուղական համայնքների 
և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2476 մ է: 
  

ԱՐՄԱՇ-ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Արմաշ, Սուրենավան և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 2546 մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի, խողովակաշարի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը մայր ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Սուրենավան-
Արմաշ խճուղային ճանապարհը և Երևան-Ջուլֆա երկաթգիծը, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում է 3758 մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 891 մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 545 մ, հասնում ջրատար առվի եզրի թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրատար առվով անցնում 465 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձկնաբուծական երկու լճերի միջև ընկած ճանապարհով 
անցնում 2563 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 
սահմանակետով անցնում 637 մ, հասնում է Արմաշ, Արարատ և Սուրենավան գյուղական համայնքների 



տարածքների բաժանման «Ե» սահմանակետին:  
«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11406 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.7 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Այնթապ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Այնթապ համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարմարաշեն գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մասիս քաղաքային և «Ե»-«Ա» հատվածով` Նորաբաց 
գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՅՆԹԱՊ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ԱՅՆԹԱՊ-ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Այնթապ, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Այնթապ բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասում, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Այնթապ բնակավայրի արևելյան սահմանով անցնող առվով, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնում 1509 մ, հասնում Երևան-Մարմարաշեն խճուղային ճանապարհի և առվի հատման 
կետում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, Երևան-Մարմարաշեն 
ճանապարհով, թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնում 3329 մ, հասնում Մարմարաշեն-Այնթապ միջգյուղյա 
ճանապարհի եզրին գտնվող Այնթապ, Նոր Խարբերդ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4838 մ է: 
  

ԱՅՆԹԱՊ-ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Այնթապ, Մարմարաշեն գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Արարատ մայրուղու և ցամաքուրդի հատման կետում, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1086 մ, 
հասնում Մարմարաշեն-Այնթապ միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող Այնթապ, Նոր Խարբերդ և Մարմարաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1086 մ է: 
  

ԱՅՆԹԱՊ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ցամաքուրդի և առուների հատման կետում գտնվող Այնթապ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 133 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
հատվում է Մասիս-Երևան երկաթգծի հետ, շարունակվում հարավարևմտյան ուղղությամբ 1224 մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում Մասիս-Այնթապ 
ճանապարհը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 841 մ, հասնում է ցամաքուրդների հատման տեղում գտնվող 
թիվ 6 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 599 մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, Երևան-Արարատ մայրուղով, թիվ 8-13 
սահմանակետերով անցնում 1553 մ, հասնում է Երևան-Արարատ մայրուղու և ցամաքուրդի հատման կետում 
գտնվող Այնթապ, Մարմարաշեն գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4350 մ է: 



  
ԱՅՆԹԱՊ-ՆՈՐԱԲԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 

  
Այնթապ, Նորաբաց գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առուների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-51 սահմանակետերով անցնում 2094 մ, հասնում է ցամաքուրդի և 
ոռոգման առուների հատման կետում գտնվող Այնթապ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.8 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բարձրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական 

համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջազատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Աբովյան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արևշատ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ջրաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից 
«Զ»-«Ա» հատվածով` Երևան քաղաքին:  

  
ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Բարձրաշեն, Լանջազատ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1160 մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 821 մ, հասնում է 
թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 88 մ, 
հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 
147 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 359 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 274 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 76 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս, ապա կրկին հյուսի-արևմուտք, թիվ 21-24 սահմանակետերով 
անցնում 527 մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 394 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, հետո թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 796 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում 
հարավ, անցնում 236 մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 337 
մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 167 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, ապա նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-
37 սահմանակետերով անցնում 1987 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 739 մ, հասնում է Երևան-Բարձրաշեն ավտոճանապարհի 
վրա գտնվող Բարձրաշեն, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին։  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8922 մ է։ 



  
ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Բարձրաշեն, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 759 մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 772 մ, 
հասնում Բարձրաշեն, Աբովյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1531 մ: 
  

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Բարձրաշեն, Արևշատ և Ջրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում Բարձրաշեն, 
Աբովյան և Արևշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 107 մ: 
  

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ՋՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բարձրաշեն, Ջրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 888 մ, հասնում Բարձրաշեն, Արևշատ և Ջրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 888 մ է: 
  

ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.9 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բուրաստան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կանաչուտ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ազատավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական 
սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արաքսավան, «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Մասիս և «Զ»-«Ա» հատվածով` Բյուրավան գյուղական համայնքներին: 

  
ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԿԱՆԱՉՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բուրաստան, Կանաչուտ և Բյուրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ազատ գետի և Մխչյան ջրանցքի հատման կետում, սահմանագիծը ջրանցքի 
հյուսիսային ափով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 269 մ, հասնում է Բուրաստան, Կանաչուտ և 
Ազատավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 269 մ է: 
  

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԱԶԱՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բուրաստան, Ազատավան և Կանաչուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտվում է Մխչյան ջրանցքի աջ ափին, սահմանագիծը բետոնյա 
կիսախողովակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1621 մ, հասնում է 



թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 161 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 131 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-Երասխ երկաթուղին, առվի հունով, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում է 861 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 224 մ, հասնում է Ազատ գետի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, Ազատ գետի հունի թիվ 12-16 
սահմանակետերով անցնում 1134 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
հատում Բուրաստան-Արտաշատ ավտոճանապարհը, անցնում թիվ 18-22 սահմանակետերով 1132 մ, հասնում է 
թիվ 23 սահմանակետին, ապա հատում է Երևան-Արարատ մայրուղին, անցնում 212 մ, հասնում է թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, 
հատում է սահմանային փշալարը, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1062 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, 
այնուհետև գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 242 մ, հասնում է թիվ 
28 սահմանակետին, որտեղ հատում է «Բելայա կանավա» ջրատարը, անցնում գետի հունով, թիվ 29 
սահմանակետով 376 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք թիվ 31 
սահմանակետով անցնում 154 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող Բուրաստան, Ազատավան գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7308 մ է: 
  

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Արաքս գետի ափին գտնվող Բուրաստան, Արաքսավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, Արաքս գետով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 2396 
մ, հասնում է Բուրաստան, Արաքսավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2396 մ է: 
  

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բուրաստան, Արաքսավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, Արաքս գետի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 
962 մ, հասնում է Արաքս գետի ափին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ցամաքուրդով հատելով Բելայա կանավա ջրանցքը, սահմանային փշալարը, անցնում է 1918 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում է Երևան-Արարատ 
մայրուղին, ցամաքուրդով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 598 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
նույն ուղղությամբ անցնելով 374 մ, հատում է Մասիս-Արարատ ավտոճանապարհը, հասնում ոռոգման առվի եզրի 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ոռոգման առվով 
հատելով Երևան-Երասխ երկաթգիծը, անցնում է թիվ 10-16 սահմանակետերով 1815 մ, հասնում է Բուրաստան, 
Բյուրավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5667 մ է:  
  

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ-ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Բուրաստան, Կանաչուտ և Բյուրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ազատ գետի և Մխչյանի ջրանցքի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, Ազատ գետի հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1713 մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 399 մ, 
հասնում է Բուրաստան, Բյուրավան և Մասիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2112 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.10 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գետազատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դվին գյուղական համայնքին, հարավ-

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդաշեն, «Գ»-«Դ» հատվածով` Մրգանուշ և «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Դեղձուտ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արևշատ և «Զ»-«Է» հատվածով` 
Աբովյան գյուղական համայնքներին և հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Լանջազատ գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՏԱԶԱՏ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գետազատ, Լանջազատ և Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Խոսրովի արգելոցի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
1-3 սահմանակետերով անցնում 1888 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի 
ոլորապտույտների թիվ 5-115 սահմանակետերով անցնում 11598 մ, հասնում է թիվ 116 սահմանակետին, 
այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 486 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 117 
սահմանակետին: Թիվ 117 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորի թիվ 118-126 սահմանակետերով անցնում է 1669 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման կետում 
գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով, թիվ 128-129 
սահմանակետերով անցնում 1332 մ, հասնում է թիվ 130 սահմանակետին: Թիվ 130 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անցնելով թիվ 131-133 սահմանակետերով 423 
մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից, որը գտնվում է Դվինի ջրանցքի ափին, 
սահմանագիծը անցնում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, թիվ 135 սահմանակետով անցնում 245 
մ, հասնում է թիվ 136 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 137-141 
սահմանակետերով 966 մ, հասնում է թիվ 142 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
է Արտաշատի ջրանցքը, անցնում թիվ 143-144 սահմանակետերով 348 մ, հասնում է թիվ 145 սահմանակետին: 
Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 
146-148 սահմանակետերով անցնում 775 մ, հասնում է Գետազատ, Դվին և Վարդաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19762 մ է: 
  

ԳԵՏԱԶԱՏ-ՎԱՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գետազատ, Վարդաշեն և Մրգանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, փողոցով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
172 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 161 մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղ հատում է Վարդաշեն-Գետազատ ավտոճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 208 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է 
հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում ոռոգման առվով, թիվ 6-10 սահմանակետերով 780 մ, հասնում է 
Գետազատ, Վարդաշեն և Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1321 մ է: 
  

ԳԵՏԱԶԱՏ-ՄՐԳԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գետազատ, Մրգանուշ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արևշատ-Դեղձուտ միջգյուղյա ճանապարհին, սահմանագիծը ճանապարհի 
առանցքով անցնում է 232 մ դեպի հարավ-արևելք, հասնում է Արևշատ-Դեղձուտ միջգյուղյա ճանապարհի և 
Վարդաշեն տանող միջգյուղյա ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա 



շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, Վարդաշեն տանող ճանապարհով անցնում է 104 մ, հասնում է 
Գետազատ, Մրգանուշ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 336 մ է:  
  

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԴԵՂՁՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գետազատ, Արևշատ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է «Ազատ» գետի և Արևշատ-Արտաշատ ավտոճանապահի հատման տեղում, 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 447 մ, 
հասնում է Արևշատ-Դեղձուտ միջգյուղյա ճանապարհին գտնվող Գետազատ, Մրգանուշ և Դեղձուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 447 մ է:  
  

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Գետազատ, Արևշատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ազատ գետի հունի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գետի հունով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 730 մ, հասնում է Ազատ գետի և Արևշատ-Արտաշատ 
ավտոճանապարհի հատման տեղում գտնվող Գետազատ, Արևշատ և Դեղձուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 730 մ է:  
  

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Գետազատ, Լանջազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում Ազատ գետի հունով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով 1194 մ, հասնում է Ազատ գետի հունի վրա գտնվող Գետազատ, Աբովյան և Արևշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1194 մ է:  
  

ԳԵՏԱԶԱՏ-ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Գետազատ, Դվին և Լանջազատ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 762 մ, հասնում է սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 
950 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է 
դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2359 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում ձորով, թիվ 9 սահմանակետով 710 մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին։ Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 11 սահմանակետով 1138 մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, անցնում Խոսրովի 
արգելանոցի եզրով, թիվ 13-18 սահմանակետերով 2170 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 20 սահմանակետով 492 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 22-29 
սահմանակետերով 2852 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում դաշտային ճանապարհով 206 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 31 սահմանակետին։ Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, անցնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 32-40 սահմանակետերով 1711 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Դվին ջրանցքի թիվ 42-56 սահմանակետերով անցնում 1430 մ, 
հասնում է Ազատ գետի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Գետազատ, Լանջազատ և Աբովյան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին։  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14779 մ է։ 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  



   
Հավելված 11.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գետափնյա գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքային 

համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դարակերտ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ղուկասավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղանիստ գյուղական համայնքներին, 
հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արգավանդ գյուղական համայնքին: 

  
ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գետափնյա, Դարակերտ և Ղուկասավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 273 մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 115 մ, հասնում Գետափնյա, 
Դարակերտ գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 388 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գետափնյա, Ղուկասավան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին և ոռոգման առվի սկզբնակետում, 
սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 685 մ, հասնում է Գետափնյա-Ղուկասավան միջհամայնքային ճանապարհի և առվի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, ոռոգման ջրատարով, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 1341 մ, հասնում է 
Գետափնյա, Ղուկասավան և Դարակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2026 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գետափնյա, Գեղանիստ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1852 մ, հասնում 
Գետափնյա, Ղուկասավան և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1852 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓՆՅԱ-ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Գետափնյա, Արգավանդ գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 933 մ, հասնում Գետափնյա, Գեղանիստ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 933 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   Հավելված 11.12



«Հայաստանի Հանրապետության
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԻՆԵՎԵՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գինեվետ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Այգեզարդ գյուղական 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դաշտաքար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Վեդի քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սիսավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Նոր ուղի գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տափերական գյուղական համայնքին: 

  
ԳԻՆԵՎԵՏ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գինեվետ, Այգեզարդ և Տափերական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով անցնում է 966 մ դեպի 
հարավ-արևելք և հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 200 մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 792 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 369 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 584 մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում բարձունքների գագաթների վրա գտնվող 
թիվ 8-12 սահմանակետերով 1266 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս, անցնում 764 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում է 1858 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 23-39 սահմանակետերով անցնում 2349 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Գինեվետ, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 9142 մ է: 
  

ԳԻՆԵՎԵՏ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գինեվետ, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 919 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 
17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 59 մ, հասնում է սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ռելիեֆով թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնում 529 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, ձորով, թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, նույն ձորով, թիվ 38-58 
սահմանակետերով անցնում 1420 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 60-61 սահմանակետերով 658 մ, հասնում է 
թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, լանջով թիվ 63-70 
սահմանակետերով անցնում 1241 մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 59 մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թեք լանջի թիվ 73-79 սահմանակետերով 879 մ, հասնում է 
թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 49 մ, հասնում է 
գետի եզրին գտնվող Գինեվետ, Դաշտաքար գյուղական համայնքների և Վեդի քաղաքային համայնքի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6829 մ է: 
  

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՎԵԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գինեվետ, Դաշտաքար գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ջրանցքի թիվ 1-7 
սահմանակետերով 1731 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Գինեվետ, Սիսավան գյուղական և 
Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1731 մ է: 
  

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՍԻՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Գինեվետ, Սիսավան գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
Արտաշատի ջրանցքով անցնելով 555 մ, հասնում է Գինեվետ, Սիսավան և Նոր ուղի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 555 մ է: 
  

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՆՈՐ ՈՒՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գինեվետ, Տափերական և Նոր ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 231 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների 
հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 
371 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, Նոր 
ուղի համայնքի բնակավայրի արևմտյան սահմանով անցնում 1034 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի 
ձախակողմյան եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում է 418 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա նորից 
թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 236 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-
արևմուտք և, անցնելով 458 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 646 մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 107 մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 197 մ, հասնում է 
թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 351 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 502 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրի թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1101 մ, հասնում է 
Գինեվետ, Սիսավան և Նոր ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5782 մ է: 
  

ԳԻՆԵՎԵՏ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Գինեվետ, Այգեզարդ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա 
հյուսիս, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 78 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 360 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք և կրկին հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 287 մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, Գինեվետ համայնքի բնակավայրի սահմանագծով, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 1470 մ, 
հասնում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող Գինեվետ, Տափերական և Նոր 
ուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2196 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.13 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
Դաշտաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուրցաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Գոռավան գյուղական և «Գ»-«Դ» հատվածով` Վեդի քաղաքային համայնքներին, հարավ-
արևմուտքից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գինեվետ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Այգեզարդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` 
Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին:  

  
ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Ուրցաձոր և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1011 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 346 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 15448 մ, հասնում է գետի և ոռոգման ջրանցքի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
ոռոգման ջրանցքի ոլորանների թիվ 6-21 սահմանակետերով անցնում 1395 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում Վեդի-Ուրցաձոր խճուղային ճանապարհը, թիվ 23-24 
սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում է Վեդի գետի աջ ափին գտնվող Դաշտաքար, Ուրցաձոր և Գոռավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18838 մ է:  
  

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վեդի գետի աջ ափին գտնվող Դաշտաքար, Ուրցաձոր և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Վեդի գետի հոսանքով 
թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2649 մ, հասնում է Դաշտաքար, Գոռավան գյուղական և Վեդի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2649 մ է: 
  

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ՎԵԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դաշտաքար, Գոռավան գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-
12 սահմանակետերով անցնում 1544 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 106 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով 
անցնում 163 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք, առվով, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 504 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 1176 մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լանջով թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 1472 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 146 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 24-25 
սահմանակետերով անցնում 911 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից 
ջրանցքի ոլորանների թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում է 3117 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող 
Դաշտաքար, Գինեվետ գյուղական և Վեդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9139 մ է: 
  

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ԳԻՆԵՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Այգեզարդ և Գինեվետ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 919 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 
17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 59 մ, հասնում է սարի 



գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ռելիեֆով` թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնում 529 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, ձորով թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, նույն ձորով թիվ 38-58 
սահմանակետերով անցնում 1420 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 60-61 սահմանակետերով 658 մ, հասնում է 
թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, լանջով թիվ 63-70 
սահմանակետերով անցնում 1241 մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 59 մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թեք լանջի թիվ 73-79 սահմանակետերով 879 մ, հասնում է 
թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 49 մ, հասնում է 
գետի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Գինեվետ գյուղական համայնքների և Վեդի քաղաքային համայնքի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6829 մ է: 
  

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Այգեզարդ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1063 մ, 
հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներին գտնվող թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 6619 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 3268 մ, հասնում է Դաշտաքար, Այգեզարդ 
և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10950 մ է:  
  

ԴԱՇՏԱՔԱՐ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Քաղցրաշեն և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1317 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 493 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1708 մ, հասնում է թիվ 
6 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 1347 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 403 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 3854 մ, հասնում է թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 14-15 սահմանակետերով 702 մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում թիվ 17 սահմանակետով 930 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1657 մ, հասնում է 
ձորի եզրին գտնվող Դաշտաքար, Քաղցրաշեն և Այգեզարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12411 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.14 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Դարակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ղուկասավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-



արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետափնյա գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան 
քաղաքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորաբաց գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մասիս 
քաղաքային և «Զ»-«Է» հատվածով` Նիզամի գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Զորակ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Դաշտավան գյուղական համայնքներին: 

  
ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դարակերտ, Ղուկասավան և Դաշտավան համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը ցամաքուրդով անցնում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 804 մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 3-10 սահմանակետերով, անցնում 1570 մ, 
հասնում է ոռոգման ջրանցքի եզրին գտնվող Դարակերտ, Ղուկասավան և Գետափնյա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2374 մ է: 
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դարակերտ, Գետափնյա և Ղուկասավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 273 մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 115 մ, հասնում Դարակերտ, 
Գետափնյա գյուղական և Երևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 388 մ է: 
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՆՈՐԱԲԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դարակերտ, Նորաբաց գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 342 մ, հասնում է սելավատարի և ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, առվով թիվ 5-33 
սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է Նորաբաց-Մասիս միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող 
Դարակերտ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1758 մ է: 
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նիզամի տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Դարակերտ, Նիզամի գյուղական և Մասիս քաղաքային 

համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևելք, ոռոգման առվով անցնում 452 մ, հասնում Դարակերտ, Նորաբաց գյուղական և Մասիս քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 452 մ է: 
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ՆԻԶԱՄԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Դարակերտ, Զորակ և Նիզամի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 599 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 149 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 115 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով 
անցնում 581 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9-11 սահմանակետերով 
անցնում 541 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
առվով թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 465 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 



հարավ սելավատարով, անցնում 137 մ, հասնում է Նիզամի տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Դարակերտ, 
Նիզամի գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2587 մ է: 
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԶՈՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Դարակերտ, Դաշտավան և Զորակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 
505 մ, հասնում է Դարակերտ, Զորակ և Նիզամի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 505 մ է: 
  

ԴԱՐԱԿԵՐՏ-ԴԱՇՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Դարակերտ, Ղուկասավան և Դաշտավան համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրատար առվով, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 1601 մ, հասնում է 
Դարակերտ համայնք տանող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 19-23 սահմանակետերով անցնում 693 մ, հասնում Դարակերտ, 
Դաշտավան և Զորակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2294 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.15 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դվին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Դվին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորաշեն, «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Վերին Արտաշատ և «Զ»-«Է» հատվածով` Հնաբերդ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-
«Ը» հատվածով` Այգեստան, «Ը»-«Թ» հատվածով` Մրգանուշ և «Թ»-«Ժ» հատվածով` Վարդաշեն գյուղական 
համայնքներին, հյուսիսից «Ժ»-«Ի» հատվածով` Գետազատ և «Ի»-«Ա» հատվածով` Լանջազատ գյուղական 
համայնքներին:  

  
ԴՎԻՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԴՎԻՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԴՎԻՆ-ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դվին, Վերին Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 906 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 
2-9 սահմանակետերով անցնում 5201 մ, հասնում է Գիլանչար գետի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 16509 մ, հասնում է գետի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի եզրագծի դաշտային ճանապարհի թիվ 
14-36 սահմանակետերով անցնում է 3825 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով` թիվ 38-40 սահմանակետերով 
անցնում 4604 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 700 մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, առվի ոլորապտույտների թիվ 43-126 սահմանակետերով 
անցնում 10379 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, առվով, թիվ 128-132 սահմանակետերով անցնում 739 մ, հասնում է երկու առուների 
հատման կետում գտնվող թիվ 133 սահմանակետին: Թիվ 133 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, առվով` թիվ 134-137 սահմանակետերով անցնում 933 մ, հասնում է առվի և դաշտային 
ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 139-154 
սահմանակետերով անցնում 2807 մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
տեղանքի խորդուբորդություններով` թիվ 156-179 սահմանակետերով անցնում 1561 մ, հասնում է ձորի թիվ 180 
սահմանակետին: Թիվ 180 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, ձորով, 
թիվ 181-191 սահմանակետերով անցնում է 1638 մ, հասնում է ձորի թիվ 192 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 193-220 սահմանակետերով անցնում է 3155 մ, հասնում է ձորի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 221 սահմանակետին: Թիվ 221 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 222-232 սահմանակետերով 
անցնում 1670 մ, հասնում է ճանապարհի արևելյան եզրի թիվ 233 սահմանակետին: Թիվ 233 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 234-235 սահմանակետերով 
անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 236 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 237-238 
սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով թիվ 240 սահմանակետով անցնում 241 մ, հասնում է 
թիվ 241 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 242-243 սահմանակետերով անցնում 289 մ, 
հասնում է թիվ 244 սահմանակետին: Թիվ 244 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 245 սահմանակետով անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 246 սահմանակետին, ապա շարունակվում նույն 
ուղղությամբ, հատում է Դվին-Վերին Դվին ավտոճանապարհը, թիվ 247-254 սահմանակետերով անցնում 1498 մ, 
հասնում է Դվին, Նորաշեն և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 57740 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դվին, Նորաշեն և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի հունով, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 1066 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 
Նորաշենի դպրոցի կողքով թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 244 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով հատելով Դվին-Վերին Արտաշատ 
ավտոճանապարհը, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 352 մ, հասնում է Դվին, Նորաշեն և Վերին Արտաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի երկարությունը 1662 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Դվին, Վերին Արտաշատ և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Դվին գյուղի նորակառույց եկեղեցուց 285 մ դեպի հարավ-արևելք, 
սահմանագիծը առվի հունով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է դեպի հարավ-արևելք 348 մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 264 մ, հասնում է Դվին, Նորաշեն և Վերին Արտաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային կետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի երկարությունը 612 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ՀՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Դվին, Հնաբերդ և Այգեստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Բերքանուշ-Վերին Դվին միջգյուղյա ճանապարհի և Մրգանուշ եկող առվի 
հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհի առանցքով անցնում 1221 մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում 55 մ, հասնում է թիվ 2 



սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով` թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 621 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
առվի հունով անցնում 179 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում է 430 մ, հասնում է Դվին, Վերին 
Արտաշատ և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային կետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 2507 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ԱՅԳԵՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Դվին, Այգեստան և Մրգանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով` թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում է 603 մ, հասնում է Բերքանուշ–Վերին Դվին ավտոճանապարհի և Մրգանուշ եկող առվի հատման 
կետում գտնվող Դվին, Հնաբերդ և Այգեստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի երկարությունը 603 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ՄՐԳԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Դվին, Մրգանուշ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Մրգանուշ-Այգեստան 
ավտոճանապարհը, առվի հունով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 945 մ, հասնում է Դվին, Մրգանուշ և 
Այգեստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի երկարությունը 945 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ՎԱՐԴԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Դվին, Վարդաշեն և Գետազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, բետոնյա կիսախողովակով անցնում է 324 մ և հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, կիսախողովակով, թիվ 2-5 սահմանակետերով 
անցնում 639 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվի հունով անցնում 476 մ, հասնում է Դվին, Մրգանուշ և Վարդաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի երկարությունը 1438 մ է: 
  

ԴՎԻՆ-ԳԵՏԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
Դվին, Գետազատ և Լանջազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Խոսրովի արգելոցի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
1-3 սահմանակետերով անցնում 1888 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի 
ոլորապտույտների թիվ 5-115 սահմանակետերով անցնում 11598 մ, հասնում է թիվ 116 սահմանակետին, 
այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 486 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 117 
սահմանակետին: Թիվ 117 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորի թիվ 118-126 սահմանակետերով անցնում 1669 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման կետում 
գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով թիվ 128-129 
սահմանակետերով անցնում 1332 մ, հասնում է թիվ 130 սահմանակետին: Թիվ 130 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անցնելով թիվ 131-133 սահմանակետերով 423 
մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից, որը գտնվում է Դվինի ջրանցքի ափին, 
սահմանագիծը անցնում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով թիվ 135 սահմանակետով անցնում 245 
մ, հասնում է թիվ 136 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 137-141 
սահմանակետերով 966 մ, հասնում է թիվ 142 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
է Արտաշատի ջրանցքը, անցնում թիվ 143-144 սահմանակետերով 348 մ, հասնում է թիվ 145 սահմանակետին: 
Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 
146-148 սահմանակետերով անցնում 775 մ, հասնում է Դվին, Գետազատ և Վարդաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի երկարությունը 19762 մ է: 



  
ԴՎԻՆ-ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա» 

  
Ազատ գետի եզրին գտնվող Դվին, Լանջազատ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության 

Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, 
հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անցնում գետով 2554 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին։ Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 276 մ, հասնում է 
գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, ժայռի գագաթով անցնում 120 մ, հասնում է 
ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին։ Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնելով Խոսրովի արգելանոցի սահմանագծով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 1225 մ, հասնում է 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 828 մ, հասնում է սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին։ Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում սելավատարով, թիվ 10-25 
սահմանակետերով 2933 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին։ Գետի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով գետով դեպի արևմուտք 82 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28-73 սահմանակետերով 6589 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող Դվին, Լանջազատ և Գետազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային 
սահմանակետին։  

«Ի»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14607 մ է։ 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.16 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՍԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Երասխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքին:  

  
ԵՐԱՍԽ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Երասխ, Արմաշ, և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 1707 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Երասխ, Շաղափ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1707 մ է:  
  

ԵՐԱՍԽ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Երասխ, Պարույր Սևակ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ձորակով անցնում 1311 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 1820 մ, 
հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետով 1763 մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, լանջով, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում է 1040 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 8-12 սահմանակետերով 1934 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 14-16 սահմանակետերով 903 մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 18-19 



սահմանակետերով 1213 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ոռոգման առվով, թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 3007 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, Երասխ-Պարույր Սևակ ճանապարհով, թիվ 28 
սահմանակետով անցնում 2515 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 980 մ, հասնում է Երասխ, Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16488 մ է:  
  

ԵՐԱՍԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
ԵՐԱՍԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 

«Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԵՐԱՍԽ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Երասխ, Շաղափ և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 102 մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում է թիվ 2-4 
սահմանակետերով 861 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 6-27 սահմանակետերով անցնում 3186 մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում դաշտային ճանապարհով, թիվ 29 
սահմանակետով 1339 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 31-34 սահմանակետերով 1698 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ձորով 890 մ, 
հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում առվով, թիվ 41-45 
սահմանակետերով 2299 մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 429 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև 
կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 626 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա նորից կտրուկ 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 477 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 114 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 811 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 322 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1993 մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 56 
սահմանակետով 1283 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
790 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1820 մ, հասնում է 
հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 1581 մ, հասնում հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 1211 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Երասխ, Արմաշ 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23715 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.17 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման



մասին» ՀՀ օրենքի
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զանգակատուն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Վայոց ձորի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ուրցալանջ, «Զ»-«Է» հատվածով` Վարդաշատ, « Է»-«Ը» 
հատվածով` Լուսաշող և «Ը»-«Ա» հատվածով` Ուրցաձոր գյուղական համայնքներին:  

  
ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գետի ափին գտնվող Զանգակատուն, Պարույր Սևակ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 1-
4 սահմանակետերով անցնելով 773 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 322 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 697 մ, հասնում 1620 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 2060 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, ժայռի եզրով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 679 մ, հասնում 1894 մ նիշով բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1666 մ, հասնում 2006 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող 
Զանգակատուն, Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6197 մ է: 
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Զանգակատուն, Վարդաշատ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արացո գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 4422 
մ, հասնում Զանգակատուն, Ուրցալանջ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4442 մ է:  
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՎԱՐԴԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Զանգակատուն, Վարդաշատ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 371 մ, 
հասնում է ձորակի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, հետո շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 1436 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում թիվ 4-5 սահմանակետերով 663 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-



արևելք, անցնում է թիվ 7-8 սահմանակետերով 814 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով անցնելով 183 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման 
կետում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 11-14 սահմանակետերով 638 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 16-21 սահմանակետերով անցնում 1545 մ, հասնում է 2172.0 մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող 
թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 286 մ, 
հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129 մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 1107 մ, հասնում 1772.5 մ 
նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 209 մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 596 մ, հատում Զանգակատուն-Վարդաշատ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում 
է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 28-32 սահմանակետերով անցնելով 1291 մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Ուրցալանջ-Զանգակատուն խճուղային ճանապարհը, 
անցնելով թիվ 34 սահմանակետով 690 մ, հասնում 1693.8 մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 35 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 230 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 673 մ, հասնում Զանգակատուն, Վարդաշատ և Ուրցալանջ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14802 մ է: 
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Զանգակատուն, Լուսաշող և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

եռանկյունաչափական հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորակը, անցնում 1453 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում հաջորդ ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Այստեղից հին բնակավայրի միջով անցնող առվակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, առվակի թիվ 11-17 սահմանակետերով անցնում 1221 մ, հասնում է Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի 
հետ հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը Վեդի գետի 
ձախակողմյան վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ձորակները, թիվ 19-
54 սահմանակետերով անցնում 5203 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 590 մ, հասնում է 2542.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 57-59 սահմանակետերով անցնում 2779 մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 
60 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-
արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2299 մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող Զանգակատուն, 
Լուսաշող և Վարդաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14651 մ է: 
  

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Զանգակատուն, Ուրցաձոր գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1999 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 458 մ, 
հասնում է Զանգակատուն, Ուրցաձոր և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2457 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.18 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 



ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Լանջազատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում։  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Դվին գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գետազատ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աբովյան գյուղական համայնքին և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Բարձրաշեն գյուղական համայնքին։ 

  
ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ազատ գետի եզրին գտնվող Լանջազատ, Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության 

Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, 
հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք անցնում գետով 2554 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին։ Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 276 մ, հասնում է 
գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, ժայռի գագաթով անցնում 120 մ, հասնում է 
ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին։ Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնելով Խոսրովի արգելանոցի սահմանագծով, թիվ 4-6 սահմանակետերով 1225 մ, հասնում է 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 828 մ, հասնում է սելավատարի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին։ Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում սելավատարով, թիվ 10-25 
սահմանակետերով 2933 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին։ Գետի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով գետով դեպի արևմուտք 82 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին։ Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28-73 սահմանակետերով 6589 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող Լանջազատ, Դվին և Գետազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին։  

«Բ»-«Գ» սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը 14607 մ է։ 
  

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԳԵՏԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Լանջազատ, Դվին և Գետազատ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 762 մ, հասնում է սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 
950 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է 
դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 2359 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում ձորով, թիվ 9 սահմանակետով 710 մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին։ Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 11 սահմանակետով 1138 մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, անցնում Խոսրովի 
արգելանոցի եզրով, թիվ 13-18 սահմանակետերով 2170 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 20 սահմանակետով 492 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 22-29 
սահմանակետերով 2852 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում դաշտային ճանապարհով 206 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 31 սահմանակետին։ Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, անցնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 32-40 սահմանակետերով 1711 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Դվին ջրանցքի թիվ 42-56 սահմանակետերով անցնում 1430 մ, 
հասնում է Ազատ գետի և Դվին ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Լանջազատ, Գետազատ և Աբովյան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին։  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14779 մ է։ 
  



ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԱԲՈՎՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Լանջազատ, Աբովյան և Բարձրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Բարձրաշեն ավտոճանապարհի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 343 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա հատում է 
պոմպակայանի ցանկապատը, թիվ 3-5 սահմանակետերով շրջանցում ցանկապատը, անցնում 310 մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 203 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղ հատում է բնական ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 7-8 սահմանակետերով 
անցնում 184 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին։ Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում թիվ 10-11 սահմանակետերով 138 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 100 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, թեքվում դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, ձորակով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 405 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղ 
հատում է Արևշատ–Լանջազատ ավտոճանապարհը, շարունակվում նույն ուղղությամբ, անցնում թիվ 18 
սահմանակետով 249 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին։ Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, հատելով Արտաշատի ջրանցքը, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում է 261 մ, հասնում է 
Ազատ գետի եզրին թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում Ազատ գետով, թիվ 23-26 սահմանակետերով 581 մ, հասնում է Ազատ գետի և Դվինի 
ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Լանջազատ, Գետազատ և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին։  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2776 մ է։  
  

ԼԱՆՋԱԶԱՏ-ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Լանջազատ, Բարձրաշեն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1160 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հյուսիս, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 821 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 88 մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 147 մ, հասնում է 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 359 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 17 սահմանակետով անցնում 274 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-
արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 76 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում 
դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս, ապա կրկին հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում 527 
մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 26 
սահմանակետով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 28 
սահմանակետով անցնում 394 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
30-31 սահմանակետերով անցնում 796 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 236 
մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 337 մ, հասնում է թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 167 մ, 
հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, ապա նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 36-37 սահմանակետերով 
անցնում 1987 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 92 մ, 
հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում թիվ 40 սահմանակետով 739 մ, հասնում է Երևան-Բարձրաշեն ավտոճանապարհի վրա գտնվող 
Լանջազատ, Բարձրաշեն և Աբովյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին։  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8922 մ է։ 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.19 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
Լանջանիստ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաշող գյուղական 

համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջառ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Շաղափ 
գյուղական համայնքին:  

  
ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Առվի եզրին գտնվող Լանջանիստ, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 958 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում 
դեպի հարավ-արևմուտք, հին գյուղատեղի ավերակներով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1085 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտային ճանապարհը, 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 653 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 318 մ, 
հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 159 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1218 մ, հասնում է 2383.1 մ 
նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի եզրով 
անցնում 1403 մ, հասնում է 2482.6 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը քիչ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 388 մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 711 մ, հասնում է 2422.0 մ նիշ ունեցող 
բարձունքին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 974 մ, 
հասնում է 2295.2 մ նիշ ունեցող ժայռի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը, լանջով անցնում 384 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 326 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 59 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 855 մ, հասնում է թիվ 
21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 248 մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 473 մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 387 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 686 մ, հատում 
Լուսաշող-Շաղափ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է Սելավ գետի եզրին գտնվող թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Սելավ գետով, թիվ 
30-31 սահմանակետերով անցնում 602 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով 
անցնում 1176 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Լանջանիստ, Լանջառ և Լուսաշող գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13472 մ է: 
  

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ԼԱՆՋԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լանջանիստ, Լանջառ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է երկու ձորերի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 436 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 135 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում է ձորակը, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 567 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում 428 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և Լանջառ-Զինջռլու ճանապարհը, ձորակի թիվ 8-29 
սահմանակետերով անցնում է 3415 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 572 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 31 
սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 32-39 



սահմանակետերով անցնելով 1308 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Լանջանիստ, Լանջառ և 
Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6861 մ է:  
  

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լանջանիստ, Պարույր Սևակ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակները, դաշտային ճանապարհը, ժայռեր և Բիրալի գետը, ճանապարհի թիվ 
1-19 սահմանակետերով անցնում է 3621 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Լանջանիստ, 
Պարույր Սևակ և Լանջառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3621 մ է: 
  

ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Լանջանիստ, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, աղբյուրի մոտով, դաշտային ճանապարհի 
թիվ 4-11 սահմանակետերով անցնում 2204 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, այստեղից նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, հարավ-
արևմուտք և կրկին հյուսիս-արևմուտք, Աղբուլաղ քանդված գյուղատեղի մոտով և ճանապարհների ոլորանների 
թիվ 13-28 սահմանակետերով անցնելով 3500 մ, հասնում է 2088 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, քանդված 
ֆերմաների հյուսիսային եզրագծով անցնում 592 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող 
թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից նշված վտակով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վտակի թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 638 մ, հասնում վտակի եզրի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 34-35 սահմանակետերով 
անցնում 1948 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 454 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրերով, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնելով 688 մ, հասնում է ժայռի 
կատարին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և գագաթներով, թիվ 45-52 սահմանակետերով 
անցնելով 2249 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, բլրի արևելյան լանջով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1710 մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 146 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 506 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 668 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 59-63 սահմանակետերով անցնում 568 մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
65 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 66-
67 սահմանակետերով անցնում է 2037 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 83 մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, ապա հին առվով հատում է Շաղափ-Լուսաշող խճուղային 
ճանապարհը, հասնում կամրջին, այստեղից խճուղով հասնում է առաջին ձորակի կամրջին, այնուհետև ձորակի 
ոլորապտույտների թիվ 70-95 սահմանակետերով անցնելով 3952 մ, հասնում է ձորակների հատման կետում 
գտնվող թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորի թիվ 97-101 սահմանակետերով անցնում է 992 
մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 102 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով ձորը, անցնում է 748 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 103 սահմանակետին: Թիվ 103 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, ապա նորից հարավ-
արևմուտք, ձորի թիվ 104-120 սահմանակետերով անցնում 1479 մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 121 սահմանակետին: Թիվ 121 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 122-123 սահմանակետերով անցնում 330 մ, հասնում է դաշտային 



ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 124 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհի թիվ 125-136 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 137 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևելք, ճանապարհով անցնում 123 մ, հասնում թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Զինջռլու լքված բնակավայրի եզրով, թիվ 139 սահմանակետով 
անցնում 795 մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 140 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով բարձրանում, թիվ 141-144 սահմանակետերով անցնում 
614 մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 145 սահմանակետին: Թիվ 145 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների 
թիվ 146-180 սահմանակետերով անցնում 3973 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լանջանիստ, 
Շաղափ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33046 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.20 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Լանջառ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաշող գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ուրցալանջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Պարույր Սևակ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Լանջանիստ գյուղական համայնքին: 

  
ԼԱՆՋԱՌ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լանջառ, Լուսաշող և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է երկու ձորակների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորակի թիվ 1-31 սահմանակետերով անցնելով 4156 մ, հասնում է Լանջառ, Լուսաշող և Ուրցալանջ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4156 մ է:  
  

ԼԱՆՋԱՌ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լանջառ, Ուրցալանջ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-7 սահմանակետերով 
անցնելով 346 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնելով 156 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 548 մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 154 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 674 մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23-29 
սահմանակետերով անցնելով 596 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 314 մ, հատում է Լանջառ–Ուրցալանջ միջհամայնքային ճանապարհը, 
Լանջառ գետը, հասնում է Երասխ տանող խճուղային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 
31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Երասխ տանող խճուղային 
ճանապարհով, թիվ 32-46 սահմանակետերով անցնում 1679 մ, հասնում է Լանջառ, Ուրցալանջ և Պարույր Սևակ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4468 մ է: 
  

ԼԱՆՋԱՌ-ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Պարույր Սևակ, Լանջառ գյուղական համայնքների 
սահմանների հետ: 



  
ԼԱՆՋԱՌ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
Լանջառ, Լանջանիստ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 436 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 135 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին, հատում է ձորակը, կրկին թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 567 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում 428 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և Լանջառ-Զինջռլու ճանապարհը, ձորակի թիվ 8-29 
սահմանակետերով անցնում է 3415 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 572 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 31 
սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 32-39 
սահմանակետերով անցնելով 1308 մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Լանջառ, Լանջանիստ և 
Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6861 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.21 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՇՈՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Լուսաշող գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զանգակատուն և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Վարդաշատ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուրցալանջ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լանջառ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Լանջանիստ և «Զ»-«Է» հատվածով` Շաղափ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» 
հատվածով` Ուրցաձոր համայնքին: 

  
ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լուսաշող, Զանգակատուն և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

եռանկյունաչափական հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորակը, անցնում 1453 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում հաջորդ ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Այստեղից հին բնակավայրի միջով անցնող առվակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, առվակի թիվ 11-17 սահմանակետերով անցնում 1221 մ, հասնում է Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի 
հետ հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը Վեդի գետի 
ձախակողմյան վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ձորակները, թիվ 19-
54 սահմանակետերով անցնում 5203 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք անցնում, 590 մ, հասնում է 2542.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 57-59 սահմանակետերով անցնում 2779 մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 
60 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-
արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2299 մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող Լուսաշող, 
Վարդաշատ և Զանգակատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14650 մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՎԱՐԴԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լուսաշող, Զանգակատուն և Վարդաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 



հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, անցնում 1011 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 1053 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1087 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 765 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 345 մ, հասնում է Լուսաշող, Վարդաշատ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4262 մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լուսաշող, Ուրցալանջ և Վարդաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1401 մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 451 մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 237 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորակի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնելով 618 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 17-19 սահմանակետերով 498 մ, հասնում է Լուսաշող, 
Ուրցալանջ և Լանջառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3812 մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ԼԱՆՋԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Լուսաշող, Լանջառ և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է երկու ձորակների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորակի թիվ 1-31 սահմանակետերով անցնելով 4156 մ, հասնում է Լուսաշող, Լանջառ և Ուրցալանջ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4156 մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Առվի եզրին գտնվող Լուսաշող, Լանջանիստ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 958 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում 
դեպի հարավ-արևմուտք, հին գյուղատեղի ավերակներով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1085 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտային ճանապարհը, 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 653 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 318 մ, 
հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 159 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1218 մ, հասնում է 2383.1 մ 
նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի եզրով 
անցնում 1403 մ, հասնում է 2482.6 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը քիչ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 388 մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 711 մ, հասնում 2422.0 մ նիշ ունեցող 
բարձունքին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 974 մ, 
հասնում է 2295.2 մ նիշ ունեցող ժայռի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով անցնում 407 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը, լանջով անցնում 384 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 326 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 59 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 855 մ, հասնում է թիվ 



21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 248 մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 473 մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 387 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 686 մ, հատում 
Լուսաշող-Շաղափ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է Սելավ գետի եզրին գտնվող թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Սելավ գետով, թիվ 
30-31 սահմանակետերով անցնում 602 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով 
անցնում 1176 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Լանջառ, Լանջանիստ և Լուսաշող գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13472 մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Լուսաշող, Շաղափ և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 2420 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 748 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1071 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, 
1729.5 մ նիշով բարձունքի արևմտյան լանջով հատելով հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 1937 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 586 մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 957 մ, հասնում 
է Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Վեդի գետի վտակով, 1712 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
արևելյան կողմով և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 711 մ, հասնում է 2383 մ նիշով սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը վերը նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում ձորակը և, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնելով 1636 մ, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող Շաղափ, Լուսաշող և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10067 մ է:  
  

ԼՈՒՍԱՇՈՂ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Լուսաշող, Ուրցաձոր և Զանգակատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

եռանկյունաչափական հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1729 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 866 մ, հասնում 
Ուրցաձոր, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2594 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.22 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ղուկասավան գյուղատնտեսական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետափնյա գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դարակերտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Դաշտավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Խաչփառ և «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ազատաշեն գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Գեղանիստ 



գյուղական համայնքին: 
  

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Ղուկասավան, Գետափնյա և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին և ոռոգման առվի սկզբնակետում, 
սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 685 մ, հասնում է Գետափնյա-Ղուկասավան միջհամայնքային ճանապարհի և առվի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, ոռոգման ջրատարով, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 1341 մ, հասնում է 
Ղուկասավան, Գետափնյա և Դարակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2026 մ է: 
  

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ղուկասավան, Դարակերտ և Դաշտավան համայնքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը ցամաքուրդով անցնում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 804 մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 1570 մ, հասնում է 
ոռոգման ջրանցքի եզրին գտնվող Ղուկասավան, Դարակերտ և Գետափնյա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2374 մ է: 
  

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԴԱՇՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ղուկասավան, Խաչփառ և Դաշտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 304 մ, հասնում 
Ղուկասավան, Դաշտավան և Դարակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
կետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 304 մ է: 
  

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԽԱՉՓԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հրազդան գետի ափին գտնվող Ղուկասավան, Ազատաշեն և Խաչփառ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
Հրազդան գետով, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 2301 մ, հասնում Ղուկասավան, Խաչփառ և Դաշտավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2301 մ է: 
  

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ղուկասավան, Ազատաշեն, Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 699 մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող 
Ղուկասավան, Ազատաշեն և Խաչփառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 699 մ է: 
  

ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ-ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ղուկասավան, Գետափնյա և Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը Հրազդան գետով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181 մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Ղուկասավան, Ազատաշեն և 
Գեղանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 181 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 



  

   
Հավելված 11.23 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նարեկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաղցրաշեն համայնքին, արևմուտքից 

և հյուսիսից «Բ»-«Ա» հատվածով` Նորաշեն համայնքին: 
  

ՆԱՐԵԿ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  
  
Դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Նարեկ, Քաղցրաշեն և Նորաշեն գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 5735 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 734 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 7244 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-9 սահմանակետերով 
անցնում 1001 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 11-27 
սահմանակետերով անցնում 1435 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: 
Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, Խոսրովի 
արգելանոցի սահմանագծի թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 813 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 
1741 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորապտույտների թիվ 33-176 սահմանակետերով անցնում 12007 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և 
ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 177 սահմանակետին: Թիվ 177 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 178-214 
սահմանակետերով անցնում 6883 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 216-220 սահմանակետերով անցնում 
1059 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85 մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 222 սահմանակետին: Թիվ 222 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հյուսիս, թիվ 223 սահմանակետով անցնում 64 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 224 սահմանակետին: 
Թիվ 224 սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 225-226 
սահմանակետերով անցնում 533 մ, հասնում թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ձորակով անցնում 112 մ, հասնում թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 24 մ, 
հասնում Քաղցրաշեն-Նարեկ ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 229 սահմանակետին: Թիվ 229 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 230-231 
սահմանակետերով անցնում է 302 մ, հասնում է Դվինի ջրանցքի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 232 
սահմանակետին: Թիվ 232 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Դվինի ջրանցքի 
ոլորապտույտների թիվ 233-247 սահմանակետերով անցնում է 1643 մ, հասնում է ջրանցքի հյուսիսային ափին 
գտնվող Նարեկ, Քաղցրաշեն և Նորաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 41417 մ է: 
  

ՆԱՐԵԿ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա»  
  
Դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Նարեկ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 13424 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 2-28 սահմանակետերով անցնելով 1878 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և գետի հատման 



տեղում գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, գետով անցնում 1441 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 30 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 31-49 
սահմանակետերով անցնում 1674 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում 791 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորանների թիվ 52-76 սահմանակետերով անցնում 2620 մ. հասնում է ճանապարհի և ձորի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, ձորով անցնում 1505 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 79-198 սահմանակետերով անցնում 
7316 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 199 սահմանակետին: Թիվ 199 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ձորով թիվ 
200-214 սահմանակետերով անցնում 5159 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 215 
սահմանակետին: Թիվ 215 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 
216-217 սահմանակետերով անցնում 1121 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 218 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 219 սահմանակետով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 220 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 73 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 222 սահմանակետով 405 մ, հասնում է թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է թիվ 224-226 սահմանակետերով 1499 մ, հասնում է 
թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում է թիվ 228 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 229-232 սահմանակետերով անցնում 830 մ, 
հասնում է թիվ 233 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 193 մ, հասնում է թիվ 234 
սահմանակետին, որտեղ հատում է Դվինի ջրանցքը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք և ջրանցքի հյուսիսային ափով 
անցնում թիվ 235-238 սահմանակետերով անցնում 431 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 92 մ, հասնում է թիվ 240 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում թիվ 241 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 161 մ, հասնում է առվի վրա գտնվող Նարեկ, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 41110 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.24 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԲԱՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորաբաց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Նորաբաց համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Այնթապ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մասիս քաղաքային 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դարակերտ գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱԲԱՑ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ՆՈՐԱԲԱՑ-ԱՅՆԹԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նորաբաց Այնթապ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առուների հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-51 սահմանակետերով անցնում 2094 մ, հասնում է ցամաքուրդի և 
ոռոգման առուների հատման կետում գտնվող Նորաբաց, Այնթապ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094 մ է։ 



  
ՆՈՐԱԲԱՑ-ՄԱՍԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Նորաբաց, Դարակերտ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 235 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 
85 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով 
անցնում 1311 մ, հասնում է ցամաքուրդի և ոռոգման առուների հատման կետում գտնվող Նորաբաց, Այնթապ 
գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1632 մ է: 
  

ՆՈՐԱԲԱՑ-ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Նորաբաց, Դարակերտ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 342 մ, հասնում է սելավատարի և ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 5-33 
սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է Նորաբաց-Մասիս միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող 
Նորաբաց, Դարակերտ գյուղական և Մասիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1758 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.25 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Նարեկ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղցրաշեն և «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեզարդ գյուղական 
համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Դվին գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Վերին 
Դվին գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱՇԵՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դաշտային ճանապարհների հատման տեղում Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Վերին Դվին տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարով անցնում 2130 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Նորաշեն, 
Քաղցրաշեն և Նարեկ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 2130 մ է:  
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՆԱՐԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Գետի եզրին գտնվող Նորաշեն, Նարեկ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 13424 մ, 
հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 2-28 սահմանակետերով 
անցնելով 1878 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: 
Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 1441 մ, հասնում է 
գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 31-49 սահմանակետերով անցնում 1674 մ, հասնում 
է դաշտային ճանապարհի և Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի հատման տեղում գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: 



Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում 
791 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 52-76 սահմանակետերով անցնում 
2620 մ, հասնում է ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1505 մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 79-198 սահմանակետերով անցնում 7316 մ, հասնում է ձորի և դաշտային 
ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 199 սահմանակետին: Թիվ 199 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ձորով թիվ 200-214 սահմանակետերով 
անցնում 5159 մ, հասնում է ձորի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 216-217 սահմանակետերով 
անցնում 1121 մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 218 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 219 սահմանակետով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 220 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 73 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 
222 սահմանակետով 405 մ, հասնում է թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը նույն 
ուղղությամբ անցնում է թիվ 224-226 սահմանակետերով 1499 մ, հասնում է թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում է թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 229-232 սահմանակետերով անցնում 830 մ, հասնում է թիվ 233 սահմանակետին, թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 193 մ, հասնում է թիվ 234 սահմանակետին, որտեղ հատում է Դվինի ջրանցքը, 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք և ջրանցքի հյուսիսային ափով, թիվ 235-238 սահմանակետերով անցնում 431 մ, 
հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
92 մ, հասնում է թիվ 240 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում թիվ 
241 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 161 մ, հասնում է առվի վրա գտնվող 
Նորաշեն, Նարեկ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 41110 մ է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ջրանցքի հյուսիսային ափին գտնվող Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Նարեկ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137 
մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143 մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 3-
7 սահմանակետերով անցնում 1050 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս, անցնում է 157 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 10-17 սահմանակետերով հատելով Նորաշեն-
Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնում է 1964 մ, հասնում է Նորաշեն, Քաղցրաշեն և Այգեզարդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 3451 մ է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Նորաշեն, Այգեզարդ և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 94 մ, հասնում է բետոնե 
կիսախողովակի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնյա 
կիսախողովակով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 878 մ, հասնում է Նորաշեն, Այգեզարդ և Վերին Արտաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 972 մ է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նորաշեն, Դվին և Վերին Արտաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
410 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Նորաշեն-Վերին 
Արտաշատ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 151 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվի թիվ 6-9 սահմանակետերով 



անցնում 760 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում 397 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 73 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 151 մ, 
հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-17 սահմանակետերով 
անցնում 687 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 176 մ, հասնում Նորաշեն, Այգեզարդ և Վերին Արտաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2807 մ Է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Նորաշեն, Դվին և Վերին Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի հունով, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 1066 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 
Նորաշենի դպրոցի կողքով թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 244 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով հատելով Դվին-Վերին Արտաշատ 
ավտոճանապարհը, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 352 մ, հասնում է Նորաշեն, Դվին և Վերին Արտաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 1662 մ է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Նորաշեն, Վերին Դվին և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 925 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 196 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 
11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-36 
սահմանակետերով անցնում 3616 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-50 
սահմանակետերով անցնում 1964 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 51 
սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, 
գետով, թիվ 52-149 սահմանակետերով անցնում 808 մ, հասնում թիվ 150 սահմանակետին, այնուհետև կրկին 
թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորանների թիվ 151-157 սահմանակետերով 
անցնում 6295 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 158 սահմանակետին: Թիվ 158 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 159-175 
սահմանակետերով անցնում 2047 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 176 սահմանակետին: 
Թիվ 176 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի եզրագծի թիվ 
177 սահմանակետով անցնում 750 մ, հասնում է թիվ 178 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 179-180 սահմանակետերով անցնում 593 մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 181 սահմանակետին: Թիվ 181 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 182-188 սահմանակետերով անցնում 1799 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 189 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 190-192 սահմանակետերով անցնում 531 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 193 սահմանակետին: Թիվ 193 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 194-216 սահմանակետերով անցնում 2771 մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 217 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 218-222 սահմանակետերով անցնում 1058 մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 
224 սահմանակետով անցնում 646 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 225 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով թիվ 226-227 սահմանակետերով 
անցնում 1672 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 228 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, թիվ 229 սահմանակետով անցնում 470 մ, հասնում ձորում գտնվող թիվ 230 սահմանակետին: Թիվ 
230 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 3589 մ, հասնում ձորի 
թիվ 231 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 432 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 
232 սահմանակետին, այդտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է գետը, անցնում 657 մ, հասնում 



բարձունքի վրա գտնվող թիվ 233 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 234 
սահմանակետով անցնում 695 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 235 սահմանակետին: Թիվ 235 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով անցնում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 359 մ, հասնում թիվ 236 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 178 մ, հասնում թիվ 237 սահմանակետին, 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 238-239 սահմանակետերով անցնում 560 մ, հասնում թիվ 240 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 241 սահմանակետով անցնում 324 մ, հասնում թիվ 242 
սահմանակետին: Թիվ 242 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 243-
247 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում ձորակի և Դվինի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 248 
սահմանակետին: Թիվ 248 սահմանակետից սահմանագիծը Դվինի ջրանցքի հունով անցնում է դեպի հարավ-
արևելք 68 մ, հասնում ձորակի թիվ 249 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի 
թիվ 250-251 սահմանակետերով անցնում 666 մ, հասնում թիվ 252 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 30 մ, հասնում թիվ 253 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 271 մ, հասնում կիսախողովակի թիվ 254 սահմանակետին: Թիվ 254 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է նույն ողղությամբ, կիսախողովակով, թիվ 255 սահմանակետով անցնում 447 մ, հասնում ջրանցքի 
և կիսախողովակի հատման կետում գտնվող թիվ 256 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 257-265 սահմանակետերով անցնում 1200 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման 
կետում գտնվող թիվ 266 սահմանակետին: Թիվ 266 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
թիվ 267 սահմանակետով անցնում 334 մ, հասնում թիվ 268 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հուսիս-
արևմուտք, թիվ 269-270 սահմանակետերով անցնում 736 մ, հասնում թիվ 271 սահմանակետին, շարունակվում է 
նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, ապա Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 272-276 
սահմանակետերով 1925 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 277 սահմանակետին, որտեղից ոռոգման առվով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 28 մ, հասնում Նորաշեն, Վերին Դվին և Դվին համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 43867 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.26 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Նոր Կյուրին գյուղական համայնքին և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Այնթապ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ-ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր Խարբերդ, Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ոռոգման առվով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1367 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 153 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք և ոռոգման առվով, թիվ 10-16 սահմանակետերով անցնում 1684 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 96 մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 624 մ, հասնում է 
թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 217 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 639 մ, 
հասնում Այնթապ տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Խարբերդ, Մարմարաշեն և Նոր Կյուրին գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4780 մ է: 



  
ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ-ԱՅՆԹԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»  

  
Նոր Խարբերդ, Այնթապ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Այնթապ բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասում, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Այնթապ բնակավայրի արևելյան սահմանով անցնող առվով, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնում 1509 մ, հասնում Երևան-Մարմարաշեն խճուղային ճանապարհի և առվի հատման 
կետում գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ Երևան-Մարմարաշեն 
ճանապարհով, թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնում 3329 մ, հասնում Մարմարաշեն-Այնթապ միջգյուղյա 
ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Խարբերդ, Այնթապ և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4838 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.27 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նոր Կյուրին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ջրաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջրահովիտ գյուղական համայնքին, 
հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարմարաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևմուտքից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՋՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նոր Կյուրին, Ջրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի շրջանցքի ծնկաձև շրջադարձի մոտ` կամրջի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 
600 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ գտնվող Նոր 
Կյուրին, Ջրաշեն և Ջրահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 600 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՋՐԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ գտնվող Նոր Կյուրին, 

Ջրահովիտ և Ջրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 374 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այդտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 2 սահմանակետով 212 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, 
այյնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 4-12 սահմանակետերով անցնում 828 մ, 
հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով 
անցնում է 1072 մ, հասնում Նոր Կյուրին, Ջրահովիտ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2486 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Նոր Կյուրին, Մարմարաշեն և Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 



հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Այնթապ տանող ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 2883 մ, հասնում Նոր 
Կյուրին, Ջրահովիտ և Մարմարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2883 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ-ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր Կյուրին, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ոռոգման առվով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1367 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 153 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 10-16 սահմանակետերով անցնում 1684 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք անցնում 96 մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 624 մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 217 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում 
Այնթապ տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Նոր Կյուրին, Մարմարաշեն և Նոր Խարբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4780 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.28 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՈՒՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նոր ուղի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գինեվետ գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիսավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Նոր կյանք համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Տափերական համայնքին:  

  
ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ԳԻՆԵՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նոր ուղի, Տափերական և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 231 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների 
հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 
371 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, Նոր 
ուղի համայնքի բնակավայրի արևմտյան սահմանով անցնում 1034 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի 
ձախակողմյան եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում է 418 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա նորից 
թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով 236 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-
արևմուտք և անցնելով 458 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 646 մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 107 մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 197 մ, հասնում է 
թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 351 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 502 մ, հասնում է Արտաշատի ջրանցքի եզրի թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից Արտաշատի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1101 մ, հասնում է 
Նոր ուղի, Սիսավան և Գինեվետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5782 մ է: 



  
ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ՍԻՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Նոր Ուղի, Սիսավան և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի և երկաթգծի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
առվով անցնում է 251 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2-6 
սահմանակետերով անցնում է 620 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, առվի թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 355 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև առվով 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 11-19 սահմանակետերով անցնում է 1640 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 177 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր ուղի, 
Գինեվետ և Սիսավան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 3042 մ է: 
ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Նոր ուղի, Տափերական և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի և առվի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, Երևան-Երասխ երկաթգծով անցնում 254 մ, հասնում առվի և երկաթգծի հատման կետում 
գտնվող Նոր ուղի, Սիսավան և Նոր կյանք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի երկարությունը 254 մ է: 
  

ՆՈՐ ՈՒՂԻ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Նոր ուղի, Գինեվետ և Տափերական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ոռոգման առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 405 մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, 
ոռոգման առվով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 830 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ոռոգման առվի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 438 մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի և առվի հատման կետում գտնվող Նոր ուղի, Տափերական և Նոր կյանք համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 1673 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.29 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Շահումյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Արտաշատ և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Այգեպատ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տափերական գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Փոքր Վեդի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Արտաշատ քաղաքային համայնքին:  

  
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շահումյան, Վերին Արտաշատ գյուղական և Արտաշատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 
1-4 սահմանակետերով անցնում 333 մ, հասնում Շահումյան, Վերին Արտաշատ և Այգեպատ համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 333 մ է: 



  
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԱՅԳԵՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Շահումյան, Վերին Արտաշատ և Այգեպատ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնելով 3735 մ, հատելով Շահումյան-Այգեպատ խճուղային ճանապարհը, հասնում է 
Շահումյան, Այգեպատ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3735 մ է:  
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Շահումյան, Այգեպատ և Տափերական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 870 
մ, հասնում է Երևան-Երասխ երկաթգծի և առվի հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 819 մ, հասնում առվի և երկաթգծի հատման կետում գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ոռոգման առվով, 
թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1118 մ, հասնում է Շահումյան-Տափերական ճանապարհի հետ հատման կետում 
գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Շահումյան-Տափերական խճուղային 
ճանապարհով անցնում 848 մ, հասնում է առվի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 7-9 սահմանակետերով 
անցնում 2526 մ, հասնում Շահումյան, Տափերական և Փոքր Վեդի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6183 մ է:  
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՓՈՔՐ ՎԵԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Շահումյան, Տափերական և Փոքր Վեդի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով, առվով անցնում 
2253 մ, հասնում Շահումյան, Փոքր Վեդի համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2253 մ է:  
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Շահումյան, Վերին Արտաշատ գյուղական և Արտաշատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրատար առվով, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնում 2045 մ, հասնում Արտաշատ-Շահումյան խճուղային ճանապարհի և 
կիսախողովակների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, հին խճուղու ոլորանների թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 312 մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով անցնում 370 մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով 
անցնում 727 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 580 մ, հասնում Արարատ-Արտաշատ մայրուղու հետ հատման կետում գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Արարատ-Արտաշատ մայրուղով անցնում 1125 մ, 
հասնում է Արարատ-Արտաշատ մայրուղու և ցամաքուրդի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ցամաքուրդով, անցնում 535 մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ցամաքուրդով, թիվ 19-20 
սահմանակետերով անցնելով 338 մ, հասնում է ցամաքուրդի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում ցամաքուրդով 552 մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, ցամաքուրդի խրամուղու արևմտյան ափով 



անցնում 281 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 571 մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
խրամուղու արևմտյան եզրով և թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 653 մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, խրամուղու արևելյան եզրով անցնում 572 մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք և, խրամուղու հյուսիսային ափով անցնելով 230 մ, հասնում է թիվ 
28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 393 մ, 
հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 30 
սահմանակետով անցնում 741 մ, հասնում է Շահումյան գյուղական, Արտաշատ քաղաքային համայնքների և 
պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10024 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.30 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Շաղափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաշող, «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջանիստ 

գյուղական համայնքներին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երասխ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմաշ գյուղական 
համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սուրենավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Զ»-«Է» հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Ուրցաձոր 
գյուղական համայնքին: 

  
ՇԱՂԱՓ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շաղափ, Լուսաշող և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 2420 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 748 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1071 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, 
1729.5 մ նիշով բարձունքի արևմտյան լանջով հատելով հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 1937 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 586 մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 957 մ, հասնում 
Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Վեդի գետի վտակով, 1712 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
արևելյան կողմով և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 711 մ, հասնում է 2383 մ նիշով սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը վերը նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում ձորակը և թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնելով 1636 մ, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող Շաղափ, Լուսաշող և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10067 մ է:  
  

ՇԱՂԱՓ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Շաղափ, Լանջանիստ և Լուսաշող գյուղական համանքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, աղբյուրի մոտով, դաշտային ճանապարհի 
թիվ 4-11 սահմանակետերով անցնում 2204 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, այստեղից նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, հարավ-
արևմուտք և կրկին հյուսիս-արևմուտք, Աղբուլաղ քանդված գյուղատեղի մոտով և ճանապարհների ոլորանների 



թիվ 13-28 սահմանակետերով անցնելով 3500 մ, հասնում է 2088 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, քանդված 
ֆերմաների հյուսիսային եզրագծով անցնում 592 մ, հասնում Վեդի գետի ձախակողմյան վտակի եզրին գտնվող 
թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից նշված վտակով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վտակի թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 638 մ, հասնում վտակի եզրի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով 
անցնում 1948 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 454 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, ժայռերի եզրերով թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնելով 688 մ, հասնում է ժայռի կատարին 
գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 43 սահմանակետով անցնում 319 մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, այնուհետև դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և գագաթներով, թիվ 45-52 սահմնակետերով 
անցնելով 2249 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, բլրի արևելյան լանջով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1710 մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 146 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 506 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 668 մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 59-63 սահմանակետերով անցնում 568 մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
65 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 66-
67 սահմանակետերով անցնում է 2037 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 83 մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով, ապա հին առվով հատում Շաղափ-Լուսաշող խճուղային 
ճանապարհը, հասնում է կամրջին, այստեղից խճուղով հասնում է առաջին ձորակի կամրջին, այնուհետև ձորակի 
ոլորապտույտների թիվ 70-95 սահմանակետերով անցնելով 3952 մ, հասնում է ձորակների հատման կետում 
գտնվող թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորի թիվ 97-101 սահմանակետերով անցնում է 992 
մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 102 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով ձորը, անցնում է 748 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 103 սահմանակետին: Թիվ 103 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, ապա նորից հարավ-
արևմուտք, ձորի թիվ 104-120 սահմանակետերով անցնում 1479 մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 121 սահմանակետին: Թիվ 121 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 122-123 սահմանակետերով անցնում 330 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 124 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հարավ-
արևելք, հատելով ձորակը, դաշտային ճանապարհի թիվ 125-136 սահմանակետերով անցնում է 1105 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 137 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
արևելք, ճանապարհով անցնում 123 մ, հասնում թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Զինջռլու քանդված բնակավայրի եզրով, թիվ 139 
սահմանակետով անցնելով 795 մ, հասնում Զինջռլու բնակավայրի, ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման 
կետում գտնվող թիվ 140 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով բարձրանում, 
թիվ 141-144 սահմանակետերով անցնում 614 մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում 
գտնվող թիվ 145 սահմանակետին: Թիվ 145 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 146-180 սահմանակետերով անցնում 3973 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Լանջանիստ, Շաղափ և Պարույր Սևակ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33046 մ է: 
  

ՇԱՂԱՓ-ԵՐԱՍԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Շաղափ, Երասխ և Արմաշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, նշված 
ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 1707 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Շաղափ, Երասխ և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1707 մ է:  



  
ՇԱՂԱՓ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Շաղափ, Արմաշ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնելով 2788 մ, հասնում է ճանապարհի եզրի Շաղափ, Արմաշ և 
Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2788 մ է: 
  

ՇԱՂԱՓ-ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Շաղափ, Սուրենավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-15 
սահմանակետերով անցնում 2267 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 934 մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 466 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով թեքվում հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
թիվ 21-47 սահմանակետերով անցնում 3680 մ, հասնում Շաղափ, Սուրենավան և Արմաշ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7497 մ է:  
  

ՇԱՂԱՓ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Վեդի գետի ափին գտնվող Շաղափ, Արարատ և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 82 մ, հասնում 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնելով 629 մ, հասնում է 
1307 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 525 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման 
կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի 
թիվ 18-36 սահմանակետերով անցնում 1611 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում 
գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 38-43 սահմանակետերով անցնելով 1120 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող Շաղափ, Արարատ և Սուրենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4074 մ է: 
  

ՇԱՂԱՓ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Շաղափ, Ուրցաձոր և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում ձորակը, 
անցնում 388 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 788 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման 
կետից 200 մ դեպի հարավ-արևելք գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1120 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 967 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցում լճակները, անցնում 363 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 650 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 349 մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, լանջով` թիվ 9-10 
սահմանակետերով անցնում 1032 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անասնագոմերի մոտով անցնում է 338 մ, հասնում 
«Գելդճգին» քանդված գյուղատեղի մոտ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 1007 մ, հասնում բացատի եզրի թիվ 14 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1164 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 
497 մ, հասնում ձորակի և Քյուսուզ գետի հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք և արևմուտք, Քյուսուզ գետով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 806 մ, հասնում գետի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը նույն գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 
1177 մ, հասնում փլատակների մոտ գտնվող դաշտային ճանապարհի և գետի հատման թիվ 24 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 25-29 սահմանակետերով 
անցնելով 1689 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1458 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Ոսկետափ-Քոլանլու ճանապարհը, 
Վեդի գետը, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2240 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 35 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 1278 մ, հասնում թիվ 36 
սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1073 մ, հասնում 
2349 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 951 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 983 մ, հասնում 2022 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: 
Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո կրկին 
հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 2697 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 601 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: 
Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 1772 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 832 մ, 
հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Շաղափ-Ուրցաձոր 
միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 49 սահմանակետով անցնելով 568 մ, հասնում է Սելավ գետի եզրի թիվ 50 
սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, գետակի 
ոլորանների թիվ 51-56 սահմանակետերով անցնելով 914 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և, թիվ 58 սահմանակետով անցնելով 1213 
մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 686 մ, հասնում 1432 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 463 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-
71 սահմանակետերով անցնում 1676 մ, հասնում ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: 
Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 73-81 
սահմանակետերով անցնում 1437 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 82 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 374 մ, հասնում Վեդի գետի ափին գտնվող Շաղափ, Ուրցաձոր և Արարատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33928 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.31 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Պարույր Սևակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լանջանիստ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Լանջառ 

գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուրցալանջ գյուղական համայնքին, արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Զանգակատուն գյուղական համայնքին, հարավից  

«Ե»-«Զ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից և 



արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Երասխ գյուղական համայնքին: 
  

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Պարույր Սևակ, Լանջանիստ և Երասխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհ, ժայռեր և Բիրալի գետը, ճանապարհի թիվ 1-
19 սահմանակետերով անցնում է 3621 մ, հասնում ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Պարույր Սևակ, 
Լանջանիստ և Լանջառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3621 մ է:  
  

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԼԱՆՋԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Պարույր Սևակ և Լանջառ գյուղական համայնքների 

սահմանի հետ: 
  

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Պարույր Սևակ և Ուրցալանջ գյուղական համայնքների 

սահմանի հետ: 
  

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գետի ափին գտնվող Պարույր Սևակ, Ուրցալանջ և Զանգակատուն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 1-
4 սահմանակետերով անցնելով 773 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 322 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 697 մ, հասնում 1620 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 2060 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, ժայռի եզրով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 679 մ, հասնում 1894 մ նիշով բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1666 մ, հասնում 2006 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող 
Պարույր Սևակ, Զանգակատուն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6197 մ է: 
  

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-ԵՐԱՍԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Պարույր Սևակ, Երասխ և Լանջանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ձորակով անցնում 1311 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1820 մ, 
հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 1763 մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, լանջով, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում 1040 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 1934 մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 903 մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 
1213 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 21-
26 սահմանակետերով անցնում 3007 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Երասխ-Պարույր Սևակ ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 2515 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 980 մ, հասնում Պարույր Սևակ, Երասխ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16488 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.32 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ջրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Բարձրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արևշատ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Դիտակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մրգավետ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրահովիտ և «Է»-«Ա» հատվածով` Նոր Կյուրին գյուղական 
համայնքներին:  

  
ՋՐԱՇԵՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:  
  

ՋՐԱՇԵՆ-ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ջրաշեն, Բարձրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 888 մ, հասնում Ջրաշեն, Արևշատ և Բարձրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 888 մ է: 
  

ՋՐԱՇԵՆ-ԱՐԵՎՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արտաշատի ջրանցքի հին հունի հատման կետում գտնվող Ջրաշեն, Արևշատ և Դիտակ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, 
Արտաշատի ջրանցքի հին հունով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 290 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 197 մ, հասնում է 
թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 234 մ, հասնում 
է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 140 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս, 
բնական ձորակով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 482 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 457 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 1373 մ, հասնում Ջրաշեն, Արևշատ և Բարձրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3173 մ է: 
  

ՋՐԱՇԵՆ-ԴԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արտաշատի ջրանցքի հին հունի հատման կետում գտնվող Ջրաշեն, Արևշատ և Դիտակ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 100 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք և ջրանցքի հին հունի արևմտյան ափով, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 630 մ, հասնում 
է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղ հատում է Արտաշատի ջրանցքը, թեքվում դեպի արևմուտք և ջրանցքի 
հյուսիսային ափով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 246 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև 



թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 130 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 
16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 116 մ, հասնում 
թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 118 մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 68 
մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 
սահմանակետերով անցնում 229 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 219 մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք և ոռոգման առվի հունով, թիվ 29-30 սահմանակետերով 
անցնում 416 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով 
անցնում 457 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 189 մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որտեղ հատում է պոմպակայանի ցանկապատը, թեքվում դեպի արևմուտք, 
ցանկապատով անցնում 158 մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում թիվ 36 սահմանակետով 199 մ, հասնում է Ջրաշեն, Դիտակ և Մրգավետ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3275 մ է: 
  

ՋՐԱՇԵՆ-ՄՐԳԱՎԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ջրաշեն, Մրգավետ և Ջրահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 1-2 սահմանակետով անցնում 307 մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 321 մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է Մրգավետ-Ջրաշեն ավտոճանապարհը, թեքվում դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 58 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա հատում է պոմպակայանի խողովակը, թեքվում 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 76 մ, հասնում է Ջրաշեն, Դիտակ և Մրգավետ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 762 մ է: 
  

ՋՐԱՇԵՆ-ՋՐԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ջրաշեն, Ջրահովիտ և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի 
մոտ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 2153 մ, 
հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղ հատում է ոռոգման առուները, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ոռոգման առվով, թիվ 19-26 սահմանակետերով անցնում 856 մ, հասնում Ջրաշեն, Մրգավետ և Ջրահովիտ 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3009 մ է: 
  

ՋՐԱՇԵՆ-ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Ջրաշեն, Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արտաշատի շրջանցքի ծնկաձև շրջադարձի մոտ` կամրջի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արտաշատի ջրանցքով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 
600 մ, հասնում Արտաշատի ջրանցքի և դաշտային ճանապարհների հատման կետի կամրջի մոտ գտնվող 
Ջրաշեն, Ջրահովիտ և Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 600 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.33 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սուրենավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 



Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղափ գյուղական համայնքին, հարավից 
և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արմաշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Արարատ գյուղական համայնքին:  

  
ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սուրենավան, Շաղափ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-15 
սահմանակետերով անցնում 2267 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 934 մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 466 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով թեքվում հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
թիվ 21-47 սահմանակետերով անցնում 3680 մ, հասնում Սուրենավան, Շաղափ և Արմաշ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7497 մ է:  
  

ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ-ԱՐՄԱՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Սուրենավան, Արմաշ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 2546 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի, խողովակաշարի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը մայր ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Սուրենավան-
Արմաշ խճուղային ճանապարհը և Երևան-Ջուլֆա երկաթգիծը, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում է 3758 մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 891 մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 545 մ, հասնում ջրատար առվի եզրի թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրատար առվով անցնում 465 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձկնաբուծական երկու լճերի միջև ընկած ճանապարհով 
անցնում 2563 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 
սահմանակետով անցնում 637 մ, հասնում Սուրենավան, Արմաշ և Արարատ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11406 մ է: 
  

ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Սուրենավան, Արարատ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների 
թիվ 1-40 սահմանակետերով անցնում 4945 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում նախ ոռոգման առվով, ապա եռանկյունաչափական 
թիվ 42 սահմանակետով 1274 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 906 մ, հասնում 857 մ նիշով բարձունքի գագաթի 
թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 401 մ, 
հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-51 սահմանակետերով 
անցնում 1282 մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, առվով անցնում 455 մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
հատում Երևան-Երասխ խճուղային ճանապարհը, անցնում 187 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Երևան-Երասխ երկաթգիծը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 
524 մ, հասնում Կախանովի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ջրանցքով անցնում 3242 մ, հասնում 803 մ նիշ ունեցող 
հողաթմբի վրա գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 59 սահմանակետով անցնում 810 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրի թիվ 60 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո 
հարավ-արևմուտք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնում 2030 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին` 



ոլորանի մոտ գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա կտրուկ թեքվում դեպի արևմուտք, ճանապարհի թիվ 65 սահմանակետով անցնում 1321 մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լճակի եզրով, թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 1952 մ, հասնում է Սուրենավան, Արարատ և Արմաշ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19330 մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.34 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վերին Դվին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության 

Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քաղցրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշեն 
գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դվին համայնքին:  

  
ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Սարի գագաթին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1214 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, այնուհետև հարավ, գետով անցնում 2571 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 3982 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին և Նորաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 7767 մ է:  
  

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վերին Դվին, Նորաշեն և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 925 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 196 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 
11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-36 
սահմանակետերով անցնում 3616 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-50 
սահմանակետերով անցնում 1964 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 51 
սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, 
գետով, թիվ 52-149 սահամանակետերով անցնում 808 մ, հասնում թիվ 150 սահմանակետին, այնուհետև կրկին 
թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորանների թիվ 151-157 սահմանակետերով 
անցնում 6295 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 158 սահմանակետին: Թիվ 158 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 159-175 
սահմանակետերով անցնում 2047 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 176 սահմանակետին: 
Թիվ 176 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի եզրագծի թիվ 
177 սահմանակետով անցնում 750 մ, հասնում է թիվ 178 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 179-180 սահմանակետերով անցնում 593 մ, հասնում է դաշտային 



ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 181 սահմանակետին: Թիվ 181 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 182-188 սահմանակետերով անցնում 1799 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 189 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 190-192 սահմանակետերով անցնում 531 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 193 սահմանակետին: Թիվ 193 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 194-216 սահմանակետերով անցնում 2771 մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 217 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 218-222 սահմանակետերով անցնում 1058 մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 
224 սահմանակետով անցնում 646 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 225 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 226-227 սահմանակետերով 
անցնում 1672 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 228 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, թիվ 229 սահմանակետով անցնում 470 մ, հասնում ձորում գտնվող թիվ 230 սահմանակետին: Թիվ 
230 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 3589 մ, հասնում ձորի 
թիվ 231 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 432 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 
232 սահմանակետին, այդտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է գետը, անցնում 657 մ, հասնում 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 233 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 234 
սահմանակետով անցնում 695 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 235 սահմանակետին: Թիվ 235 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով անցնում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 359 մ, հասնում թիվ 236 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 178 մ, հասնում թիվ 237 սահմանակետին, 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 238-239 սահմանակետերով անցնում 560 մ, հասնում թիվ 240 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 241 սահմանակետով անցնում 324 մ, հասնում թիվ 242 
սահմանակետին: Թիվ 242 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 243-
247 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում ձորակի և Դվինի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 248 
սահմանակետին: Թիվ 248 սահմանակետից սահմանագիծը Դվինի ջրանցքի հունով անցնում է դեպի հարավ-
արևելք 68 մ, հասնում ձորակի թիվ 249 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի 
թիվ 250-251 սահմանակետերով անցնում 666 մ, հասնում թիվ 252 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 30 մ, հասնում թիվ 253 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 271 մ, հասնում կիսախողովակի թիվ 254 սահմանակետին: Թիվ 254 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է նույն ողղությամբ, կիսախողովակով, թիվ 255 սահմանակետով անցնում 447 մ, հասնում ջրանցքի 
և կիսախողովակի հատման կետում գտնվող թիվ 256 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 257-265 սահմանակետերով անցնում 1200 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման 
կետում գտնվող թիվ 266 սահմանակետին: Թիվ 266 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
թիվ 267 սահմանակետով անցնում 334 մ, հասնում թիվ 268 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 269-270 սահմանակետերով անցնում 736 մ, հասնում թիվ 271 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, ապա Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնելով 
թիվ 272-276 սահմանակետերով 1925 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 277 սահմանակետին, որտեղից 
ոռոգման առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 28 մ, հասնում Վերին Դվին, Նորաշեն և Դվին համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 43867 մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Վերին Դվին, Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 906 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 
2-9 սահմանակետերով անցնում 5201 մ, հասնում է Գիլանչար գետի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 16509 մ, հասնում է գետի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի եզրագծի դաշտային ճանապարհի թիվ 
14-36 սահմանակետերով անցնում է 3825 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով, թիվ 38-40 սահմանակետերով 
անցնում 4604 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 700 մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, առվի ոլորապտույտների թիվ 43-126 սահմանակետերով 
անցնում 10379 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից 



թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, առվով, թիվ 128-132 սահմանակետերով անցնում 739 մ, հասնում է երկու առուների 
հատման կետում գտնվող թիվ 133 սահմանակետին: Թիվ 133 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 134-137 սահմանակետերով անցնում 933 մ, հասնում է առվի և դաշտային 
ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 139-154 
սահմանակետերով անցնում 2807 մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
տեղանքի խորդուբորդություններով, թիվ 156-179 սահմանակետերով անցնում 1561 մ, հասնում է ձորի թիվ 180 
սահմանակետին: Թիվ 180 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, ձորով, 
թիվ 181-191 սահմանակետերով անցնում է 1638 մ, հասնում է ձորի թիվ 192 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 193-220 սահմանակետերով անցնում է 3155 մ, հասնում է ձորի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 221 սահմանակետին: Թիվ 221 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 222-232 սահմանակետերով 
անցնում 1670 մ, հասնում է ճանապարհի արևելյան եզրի թիվ 233 սահմանակետին: Թիվ 233 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 234-235 սահմանակետերով 
անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 236 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 237-238 
սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով, թիվ 240 սահմանակետով անցնում 241 մ, հասնում 
է թիվ 241 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ, թիվ 242-243 սահմանակետերով անցնում 289 մ, 
հասնում է թիվ 244 սահմանակետին: Թիվ 244 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 245 սահմանակետով անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 246 սահմանակետին, ապա շարունակվում նույն 
ուղղությամբ, հատում է Դվին-Վերին Դվին ավտոճանապարհը, թիվ 247-254 սահմանակետերով անցնում 1498 մ, 
հասնում է Վերին Դվին, Նորաշեն և Դվին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 57740 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.35 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐՑԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ուրցաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Զանգակատուն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսաշող գյուղական 
համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շաղափ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Արարատ, «Զ»-«Է» հատվածով` Գոռավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-
«Ը» հատվածով` Դաշտաքար գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` 
Քաղցրաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ուրցաձոր, Զանգակատուն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1999 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 458 մ, 
հասնում է Ուրցաձոր, Զանգակատուն և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2457 մ է:  
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
Ուրցաձոր, Զանգակատուն և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը նաև եռանկյունաչափական կետ է, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1729 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 866 մ, հասնում 
Ուրցաձոր, Լուսաշող և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2594 մ է: 
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ՇԱՂԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ուրցաձոր, Շաղափ և Լուսաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում ձորակը, 
անցնում 388 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 788 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման 
կետից 200 մ դեպի հարավ-արևելք գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1120 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 967 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցում լճակները, անցնում 363 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 650 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 349 մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, լանջով, թիվ 9-10 
սահմանակետերով անցնում 1032 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անասնագոմերի մոտով անցնում է 338 մ, հասնում 
«Գելդճգին» քանդված գյուղատեղի մոտ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 1007 մ, հասնում բացատի եզրի թիվ 14 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1164 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 
497 մ, հասնում ձորակի և Քյուսուզ գետի հատման կետում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք և արևմուտք, Քյուսուզ գետով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 806 մ, հասնում գետի և 
դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը նույն գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 
1177 մ, հասնում փլատակների մոտ գտնվող դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 25-29 
սահմանակետերով անցնելով 1689 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1458 մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
Ոսկետափ-Քոլանլու ճանապարհը, Վեդի գետը, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2240 մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 1278 մ, 
հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1073 
մ, հասնում 2349 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 951 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 983 մ, հասնում 2022 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, 
հետո կրկին հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 2697 մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 601 մ, հասնում թիվ 43 
սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 1772 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 
սահմանակետով անցում 832 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում Շաղափ-Ուրցաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 49 սահմանակետով անցնելով 568 մ, հասնում է 
Սելավ գետի եզրի թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք և, գետակի ոլորանների թիվ 51-56 սահմանակետերով անցնելով 914 մ, հասնում է թիվ 57 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և, թիվ 58 



սահմանակետով անցնելով 1213 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 686 մ, հասնում 1432 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 60 
սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 463 մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-71 սահմանակետերով անցնում 1676 մ, հասնում ճանապարհի շրջադարձի վրա 
գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 73-81 սահմանակետերով անցնում 1437 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 82 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 374 մ, հասնում Վեդի գետի ափին գտնվող 
Ուրցաձոր, Շաղափ և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 33928 մ է: 
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ուրցաձոր, Արարատ և Գոռավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 568 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 343 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 511 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 376 մ, հասնում ձորակի սկզբնամասի մոտ գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 5-17 սահմանակետերով 
անցնում 1822 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 327 մ, հասնում Ուրցաձոր, Արարատ և Շաղափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3947 մ է: 
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԳՈՌԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ուրցաձոր, Գոռավան և Դաշտաքար համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Վեդի գետի ափին, սահմանագիծը Վեդի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1392 մ, հասնում Վեդի գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 354 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, 
այդտեղից առվով իջնում է դեպի արևմուտք, անցնում 112 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1023 մ, հասնում է 
Ուրցաձոր, Գոռավան և Արարատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2681 մ է:  
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Ուրցաձոր, Դաշտաքար և Քաղցրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1011 մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 346 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գետով անցնում 15448 մ, հասնում գետի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրանցքի ոլորանների թիվ 6-21 սահմանակետերով 
անցնում 1395 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
հատում Վեդի-Ուրցաձոր միջգյուղյա ճանապարհը, հետո հատում Վեդի-Ուրցաձոր խճուղային ճանապարհը, թիվ 
23-24 սահմանակետերով անցնում 639 մ, հասնում Վեդի գետի աջ ափին գտնվող Ուրցաձոր, Դաշտաքար և 
Գոռավան համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18838 մ է:  
  

ՈՒՐՑԱՁՈՐ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Գետի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 



մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, գետով անցնում 9337 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, գետը և, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնելով 
1049 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ջրհավաք 
առուները և անցնելով Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի թիվ 3 սահմանակետով 2460 մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով 
անցնում 1279 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնում 471 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 460 մ, 
հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 514 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 10-23 սահմանակետերով անցնում 5853 մ, 
հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 2917 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 25 
սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների 
վրա գտնվող թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 1548 մ, հասնում Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր և Դաշտաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25888 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 11.36 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Քաղցրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ուրցաձոր, «Գ»-«Դ» հատվածով` Դաշտաքար գյուղական 
համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեզարդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նորաշեն, «Զ»-«Է» հատվածով` Նարեկ, «Է»-«Ը» հատվածով` Նորաշեն և 
«Ը»-«Ա» հատվածով Վերին Դվին գյուղական համայնքներին:  

  
ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Գետի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 9337 մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, գետը և, Խոսրովի արգելոցի սահմանագծով անցնելով 1049 մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ջրհավաք առուները և 
անցնելով Խոսրովի արգելոցի սահմանագծի թիվ 3 սահմանակետով 2460 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 1279 մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Խոսրովի 
արգելոցի սահմանագծով անցնում է 471 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 460 մ, հասնում գետի եզրին 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 514 մ, հասնում է 
գետի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 10-23 սահմանակետերով անցնում 5853 մ, հասնում գետի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 2917 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների վրա գտնվող թիվ 26-29 



սահմանակետերով անցնում 1548 մ, հասնում Քաղցրաշեն, Ուրցաձոր և Դաշտաքար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25888 մ է:  
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Ձորի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Դաշտաքար և Ուրցաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1317 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 493 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1708 մ, հասնում է թիվ 
6 սահմանակետին: Այդ սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 1347 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 403 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 3854 մ, հասնում է թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 14-15 սահմանակետերով 702 մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում թիվ 17 սահմանակետով 930 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1657 մ, հասնում է 
ձորի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Դաշտաքար և Այգեզարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12411 մ է:  
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Քաղցրաշեն, Այգեզարդ և Դաշտաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում է 3926 մ և հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 4074 
մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 1740 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: 
Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով, թիվ 19-30 սահմանակետերով անցնում է 3994 մ և հասնում է 
թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, հատում Ոստան-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 32-49 
սահմանակետերով անցնում է 2988 մ, հասնում է բետոնե կիսախողովակի մոտ գտնվող Քաղցրաշեն, Այգեզարդ և 
Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի երկարությունը 16723 մ է: 
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Ջրանցքի հյուսիսային ափին գտնվող Քաղցրաշեն, Նարեկ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137 
մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143 մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 3-
7 սահմանակետերով անցնում 1050 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս, անցնում է 157 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 10-17 սահմանակետերով հատելով Նորաշեն-
Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնում է 1964 մ, հասնում է Քաղցրաշեն, Այգեզարդ և Նորաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի երկարությունը 3451 մ է: 
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՆԱՐԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Դաշտային ճանապարհի և գետի հատման տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Նարեկ և Նորաշեն գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 5735 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում 



է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 734 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, արևմուտք, նորից հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 7244 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-9 սահմանակետերով 
անցնում 1001 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 11-27 
սահմանակետերով անցնում 1435 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: 
Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, Խոսրովի 
արգելանոցի սահմանագծի թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 813 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 
1741 մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորապտույտների թիվ 33-176 սահմանակետերով անցնում 12007 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և 
ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 177 սահմանակետին: Թիվ 177 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 178-214 
սահմանակետերով անցնում 6883 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 216-220 սահմանակետերով անցնում 
1059 մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85 մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 222 սահմանակետին: Թիվ 222 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հյուսիս, թիվ 223 սահմանակետով անցնում 64 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 224 սահմանակետին: 
Թիվ 224 սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 225-226 
սահմանակետերով անցնում 533 մ, հասնում թիվ 227 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ձորակով անցնում 112 մ, հասնում թիվ 228 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 24 մ, 
հասնում Քաղցրաշեն-Նարեկ ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 229 սահմանակետին: Թիվ 229 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 230-231 
սահմանակետերով անցնում է 302 մ, հասնում է Դվինի ջրանցքի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 232 
սահմանակետին: Թիվ 232 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Դվին ջրանցքի 
ոլորապտույտների թիվ 233-247 սահմանակետերով անցնում է 1643 մ, հասնում է ջրանցքի հյուսիսային ափին 
գտնվող Քաղցրաշեն, Նարեկ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 41417 մ է: 
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Նորաշեն և Վերին Դվին գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարով անցնում 2130 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման 
տեղում գտնվող Քաղցրաշեն, Նորաշեն և Նարեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի երկարությունը 2130 մ է:  
  

ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»  
  
Սարի գագաթին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին գյուղական համայնքների և Հայաստանի 

Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1214 մ հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, 
գետով անցնում 2571 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորաններով անցնում 3982 մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող 
Քաղցրաշեն, Վերին Դվին և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ը»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 7767 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   Հավելված 12.1 



«Հայաստանի Հանրապետության
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արմավիր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության 

Արագածոտնի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մայիսյան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Մրգաշատ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորապատ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Լուկաշին գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Նորավան գյուղական 
համայնքին: 

  
ԱՐՄԱՎԻՐ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի 

մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արմավիր քաղաքային, Մայիսյան գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 

մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 588 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 767 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1046 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1000 մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 557 մ, հասնում է թիվ 
11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 213 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 942 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 17-22 
սահմանակետերով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 362 մ, հասնում է 
թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255 մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 563 մ, հասնում է թիվ 
29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-33 
սահմանակետերով անցնում 497 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 
35-36 սահմանակետերով անցնում 435 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 458 մ, հատելով Սևջուր ջրանցքը, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 
41 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 42-54 սահմանակետերով 
անցնում 1651 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 56-57 
սահմանակետերով անցնում 556 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 289 մ, հասնում է Արմավիր քաղաքային, Մայիսյան և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11046 մ է: 
  

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՄՐԳԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արմավիր քաղաքային, Նորապատ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնում 1240 մ, հասնում Արմավիր քաղաքային, Մայիսյան և Մրգաշատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1240 մ է:  
  

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՆՈՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արմավիր քաղաքային, Նորապատ և Լուկաշին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Նորապատ-Արմավիր ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1032 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը փողոցով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 1227 մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-20 սահմանակետերով անցնում 1470 մ, 
հասնում Արմավիր քաղաքային, Նորապատ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3729 մ է:  
  

ԱՐՄԱՎԻՐ-ԼՈՒԿԱՇԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Արմավիր քաղաքային, Նորավան և Լուկաշին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-8 
սահմանակետերով անցնում 1249 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
Մաստարա սելավատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1143 մ, 
հասնում կամրջի մոտ գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 
սահմանակետով անցնում 83 մ, հատելով կամուրջը, հասնում է Արմավիր քաղաքային, Լուկաշին և Նորապատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2475 մ է:  
  

ԱՐՄԱՎԻՐ-ՆՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Արմավիր քաղաքային, Նորավան գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 

մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1253 մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ճանապարհով, թիվ 17-31 սահմանակետերով անցնում 2260 մ, հասնում առվի եզրիրն գտնվող թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 203 մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա արևմուտք, 
բնակավայրի եզրագծով, թիվ 35 սահմանակետով անցնում 84 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 
սահմանակետերով անցնում 212 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք և հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 40-48 սահմանակետերով անցնում 1796 մ, հասնում է 
թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 137 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: 
Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 51-52 
սահմանակետերով անցնում 880 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, կրկին բնակավայրի եզրագծով, թիվ 54-55 սահմանակետերով անցնում 471 մ, հասնում է թիվ 56 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 790 մ, հասնում է 
Արմավիր քաղաքային, Նորավան և Լուկաշին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9102 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.2  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մեծամոր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակնալիճ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Տարոնիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Զարթոնք գյուղական համայնքին, 
«Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արևիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Մրգաշատ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Մայիսյան գյուղական համայնքին: 



  
ՄԵԾԱՄՈՐ-ԱԿՆԱԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Մայիսյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 395 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 576 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, նույն դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1423 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 611 մ, հասնում է Երևան-Արմավիր միջպետական նշանակություն ունեցող 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը նշված 
ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 873 մ, հասնում է Ակնալիճ-Զարթոնք 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Տարոնիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3878 մ է: 
  

ՄԵԾԱՄՈՐ-ՏԱՐՈՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Տարոնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ակնալիճ-Զարթոնք 
միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 834 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 85 մ, հասնում է 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 816 մ, 
հասնում է Մեծամոր քաղաքային, Տարոնիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1735 մ է: 
  

ՄԵԾԱՄՈՐ-ԶԱՐԹՈՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Մեծամոր քաղաքային, Տարոնիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1335 մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 808 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 739 մ, հասնում է 
Մեծամոր քաղաքային, Զարթոնք և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2882 մ է: 
  

ՄԵԾԱՄՈՐ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Մեծամոր քաղաքային, Արևիկ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Գյումրի երկաթգծի եզրին, սահմանագիծը երկաթգծով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1551 մ, հասնում է Մեծամոր քաղաքային, Արևիկ և Զարթոնք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1551 մ է: 
  

ՄԵԾԱՄՈՐ-ՄՐԳԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մեծամոր քաղաքային, Մրգաշատ 

և Մայիսյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 332 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1718 մ, հասնում է Մեծամոր 
քաղաքային, Արևիկ և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2050 մ է: 
  

ՄԵԾԱՄՈՐ-ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 



  
Մեծամոր քաղաքային, Ակնալիճ և Մայիսյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի արևմուտք, հասնում 
սելավատարին, այնուհետև սելավատարով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 2282 մ, 
հասնում է Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մեծամոր քաղաքային, 
Մայիսյան և Մրգաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.3  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արևաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մուսալեռ և «Դ»-«Ա» հատվածով` Պտղունք 
գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արևաշատ, Պտղունք և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 960 մ, 
հասնում ջրատարի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5-6 
սահմանակետերով 655 մ, հասնում է ջրանցքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է 
ջրանցքով, նրա հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, կրկին դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 8-9 սահմանակետերով 475 մ, հասնում է Արևաշատ, Մուսալեռ գյուղական 
համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2090 մ է: 
  

ԱՐԵՎԱՇԱՏ-ՊՏՂՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Արևաշատ, Պտղունք գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում է Արևաշատ, Պտղունք և 
Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 179 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.4  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



Արագած գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնատուն և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Ամբերդ գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դողս և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ծիածան 
գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղակերտ և «Զ»-«Է» հատվածով` Հայթաղ գյուղական 
համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Ծաղկալանջ գյուղական համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին: 

  
ԱՐԱԳԱԾ-ԱՂԱՎՆԱՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արագած, Աղավնատուն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին, 
սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-26 սահմանակետերով անցնում 3690 մ, հասնում է 
երկու առուների հատման տեղում գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից կրկին առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 471 մ, հասնում է ոռոգման առվի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 
30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
755 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, ոռոգման առվով, թիվ 32-34 
սահմանակետերով անցնում 1353 մ, հասնում է Արագած, Աղավնատուն և Ամբերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6268 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ԱՄԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արագած, Ամբերդ և Աղավնատուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 307 մ, հասնում է Արագած, 
Ամբերդ և Դողս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 307 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ԴՈՂՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արագած, Ամբերդ և Դողս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1433 մ, հասնում է Արագած, Դողս և 
Ծիածան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1433 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ԾԻԱԾԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արագած, Դողս և Ծիածան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 156 մ, հասնում է ճանապարհի եզրին 
գտնվող Արագած, Ծիածան և Գեղակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 156 մ է: 
ԱՐԱԳԱԾ-ԳԵՂԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Արագած, Գեղակերտ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 620 մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Արագած, Ծիածան և 
Գեղակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 620 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Արագած, Հայթաղ և Ծաղկալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը առվով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1055 մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը և առուն, 
հասնում է Արագած, Գեղակերտ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 



«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1055 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արագած, Ծաղկալանջ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 633 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 2272 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է Ներքին 
Զանգու ջրանցքի և Արագած տանող ճանապարհի հատման տեղում: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 56 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևելք, հատում Արագած-Ծաղկալանջ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1047 մ, 
հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 711 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 572 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 215 մ, հասնում է Արագած, Հայթաղ և Ծաղկալանջ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5806 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
«Ը»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի 

մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.5  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԶԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արազափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղեգնուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդանաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Մարգարա գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Փշատավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Զ»-«Ա» հատվածով` Արգավանդ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԱԶԱՓ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արազափ, Եղեգնուտ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 4160 մ, 
հասնում է Արազափ, Եղեգնուտ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4160 մ է: 
  

ԱՐԱԶԱՓ-ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արազափ, Եղեգնուտ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 291 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 87 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1203 մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին, ապա թիվ 6 սահմանակետից թեքվում է արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 943 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 



634 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թիվ 9 սահմանակետից թեքվում է արևելք, անցնում 170 մ, հասնում է 
Արազափ-Վարդանաշեն մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Արազափ, Վարդանաշեն և 
Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3042 մ է: 
  

ԱՐԱԶԱՓ-ՄԱՐԳԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արազափ-Վարդանաշեն մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Արազափ, Վարդանաշեն և 

Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 810 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 157 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 683 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
առվով թեքվում է արևմուտք, Մարգարա բնակավայրի եզրով անցնում 148 մ, հասնում է Մարգարա-Արազափ 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է Արազափ բնակավայրի եզրին 
գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով, առվով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 1070 մ, հասնում է Արազափ, Մարգարա 
գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4284 մ է: 
  

ԱՐԱԶԱՓ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Դ»-«Ե» 

  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՐԱԶԱՓ-ՓՇԱՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Արազափ, Արգավանդ և Փշատավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 779 մ, հասնում է Արազափ, Փշատավան գյուղական համայնքների տարածքների և 
պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 779 մ է: 
  

ԱՐԱԶԱՓ-ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Արազափ, Եղեգնուտ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 2054 մ, հատելով Արգավանդ-Արազափ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 508 մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 508 մ, հասնում է Արազափ, Արգավանդ և 
Փշատավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3070 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.6  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՇՐՋԱՆ) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արաքս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան հատվածում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարդարապատ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր 

Արմավիր գյուղական համայնքներին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Ամասիա և «Դ»-«Ե» հատվածով` 



Հուշակերտ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Տալվորիկ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Արտամետ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Արևադաշտ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Լենուղի գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՐԱՔՍ-ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արաքս, Սարդարապատ և Լենուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արաքս-Սարդարապատ միջհամայնքային ճանապարհի և ջրատարի հատման 
տեղում, սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնում 2443 մ, 
հատելով ջրատարը, հասնում է Արաքս, Նոր Արմավիր և Սարդարապատ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2443 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արաքս, Նոր Արմավիր և Սարդարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, 
անցնում 169 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 309 
մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով, թիվ 2-6 սահմանակետերով 
անցնում 1284 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 557 մ, հասնում է Արաքս, Նոր Արմավիր և Նոր Ամասիա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2319 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ՆՈՐ ԱՄԱՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արաքս, Հուշակերտ և Նոր Ամասիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1406 մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև հատելով Արմավիրի ջրանցքը, թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-
27 սահմանակետերով, ջրատարով անցնում 2135 մ, հասնում է Արաքս, Նոր Արմավիր և Նոր Ամասիա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3541 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ՀՈՒՇԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արաքս, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 601 մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 56 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 274 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 254 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 393 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 1591 մ, հասնում է Արաքս, Հուշակերտ և Նոր Ամասիա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3168 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ՏԱԼՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Արաքս, Արտամետ և Տալվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 268 մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 1189 մ, հասնում է Արաքս, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1457 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  



Արաքս, Արտամետ և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 992 մ, հասնում է Արաքս, 
Արտամետ և Տալվորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 992 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ԱՐԵՎԱԴԱՇՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արաքս, Արևադաշտ և Լենուղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արաքս-Լենուղի միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 329 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-
արևմուտք, անցնում 449 մ, հասնում է Արաքս-Արևադաշտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1553 մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1327 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, թիվ 
8 սահմանակետով անցնում 924 մ, հասնում է Արաքս, Արևադաշտ և Արտամետ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4582 մ է: 
  

ԱՐԱՔՍ-ԼԵՆՈՒՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Արաքս, Լենուղի և Սարդարապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Արմավիր-Սարդարապատ հանրապետական նշանակության ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 2252 մ, հասնում է Արմավիր ջրանցքի 
եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից Արմավիր ջրանցքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 4-6 
սահմանակետերով անցնում 257 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, կրկին ջրանցքով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 1085 մ, հատելով Արմավիրի ջրանցքը, հասնում է Արաքս, Լենուղի 
և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3594 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.7  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ (ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆ) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մյասնիկյան և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Արևադաշտ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտամետ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կողբավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Շենիկ գյուղական 
համայնքներին, արևմուտքից, հյուսիսից և արևելքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Դալարիկ գյուղական համայնքին: 

  
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բաղրամյան, Մյասնիկյան և Դալարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1001 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում Մյասնիկյան-Բաղրամյան ճանապարհը, անցնում 362 մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 856 
մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 182 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 697 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 169 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 377 մ, հասնում է Բաղրամյան, Մյասնիկյան 
և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3644 մ է: 
  



ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԱՐԵՎԱԴԱՇՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բաղրամյան, Արևադաշտ և Մյասնիկյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3589 մ, 
հասնում Թալինի ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը նշված 
ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 2404 մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-14 
սահմանակետերով անցնում 1544 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բաղրամյան, Արևադաշտ և 
Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7537 մ է: 
  

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բաղրամյան, Կողբավան և Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլրագագաթներով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 3301 մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1383 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 189 0 
մ, հասնում Բաղրամյան, Արտամետ և Արևադաշտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6574 մ է:  
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԿՈՂԲԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Բաղրամյան, Շենիկ և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Թալինի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ և հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888 մ, հասնում Բաղրամյան, Կողբավան և Արտամետ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 888 մ է: 
  

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բաղրամյան, Շենիկ և Դալարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Թալինի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 587 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 440 մ, հասնում կամրջի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից նույն ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1000 մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում 3218 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Բաղրամյան, 
Շենիկ և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5246 մ է: 
  

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ-ԴԱԼԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Բաղրամյան, Մյասնիկյան և Դալարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 843 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1762 մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 1998 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 15-19 սահմանակետերով 
անցնում 2104 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 205 մ, հասնում 
Մյասնիկյան-Բաղրամյան մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, ապա 
Թալինի ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 686 մ, հասնում Բաղրամյան, Դալարիկ և Շենիկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7598 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  



   
Հավելված 12.8 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Եղեգնուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արտաշար գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երասխահուն գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Վարդանաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արազափ գյուղական համայնքին, հարավ-
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արգավանդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Տանձուտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Արևիկ գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Զարթոնք գյուղական համայնքին: 

  
ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐՏԱՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Եղեգնուտ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1177 մ, հատելով Եղեգնուտ-Արտաշար 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 
1064 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2269 մ, 
հասնում է Եղեգնուտ, Արտաշար և Երասխահուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4510 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Եղեգնուտ, Երասխահուն և Արտաշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 2225 մ, 
հասնում է ջրանցքի և Երասխահուն-Եղեգնուտ միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-24 սահմանակետերով անցնում 877 
մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ 
ջրանցքով, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 308 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 30-38 սահմանակետերով 
անցնում 1149 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 
սահմանակետերով անցնում 1132 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում 425 մ, հասնում է թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47-48 
սահմանակետերով անցնում 420 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 1282 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 932 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Երասխահուն և Վարդանաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8955 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Եղեգնուտ, Երասխահուն և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1439 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արազափ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1439 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐԱԶԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Եղեգնուտ, Արազափ և Արգավանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 4160 մ, 
հասնում է Եղեգնուտ, Արազափ և Վարդանաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4160 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Եղեգնուտ, Արգավանդ և Տանձուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 1416 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 1892 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արգավանդ և Արազափ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3308 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՏԱՆՁՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Եղեգնուտ, Տանձուտ և Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 67 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 241 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Տանձուտ և Արգավանդ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 308 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԱՐԵՎԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Եղեգնուտ, Արևիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, միջտնտեսային 
ջրանցքով, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 781 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Տանձուտ և 
Արևիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 781 մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԶԱՐԹՈՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Եղեգնուտ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջտնտեսային ջրանցքով, թիվ 1-13 
սահմանակետերով անցնում 4302 մ, հասնում է Եղեգնուտ, Արևիկ և Զարթոնք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4302 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.9  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Երասխահուն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ապագա գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ջրառատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) և «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Վարդանաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Եղեգնուտ 
գյուղական համայնքին: 

  
ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ԱՊԱԳԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
Երասխահուն, Ապագա և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Գյումրի-Արաքս երկաթգծի և գետի հին հունի հատման տեղում, սահմանագիծը 



երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1588 մ, հասնում է երկաթգծի և 
ջրանցքի հատման տեղում գտնվող Երասխահուն, Ապագա և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1588 մ է: 
  

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ՋՐԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Ապագա, Երասխահուն և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է երկաթգծի և ջրանցքի հատման տեղում, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1501 մ, հատելով 
ցամաքուրդը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում 2010 մ, հատելով Երասխահուն-Ջրառատ միջհամայնքային 
ճանապարհը, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 839 մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 158 մ, հասնում է Երասխահուն, Ջրառատ 
և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4508 մ է: 
  

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ԱՐԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Երասխահուն, Արաքս և Ջրառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 95 մ, հասնում է Երասխահուն, 
Վարդանաշեն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 95 մ է: 
  

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Երասխահուն, Վարդանաշեն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1529 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597 մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 836 մ, հասնում է Երասխահուն-Վարդանաշեն միջհամայնքային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 1109 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի հին հունով, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնում 2045 մ, հասնում է թիվ 30
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 55 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լճի եզրագծով, թիվ 32-37 սահմանակետերով 
անցնում 1573 մ, հասնում է Երասխահուն, Վարդանաշեն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7744 մ է: 
  

ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
Երասխահուն, Ապագա և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 2225 մ, 
հասնում է ջրանցքի և Երասխահուն-Եղեգնուտ միջհամայնքային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 205 մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-24 սահմանակետերով անցնում 877 
մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ 
ջրանցքով, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 308 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 30-38 սահմանակետերով 
անցնում 1149 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 
սահմանակետերով անցնում 1132 մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում 425 մ, հասնում է թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47-48 
սահմանակետերով անցնում 420 մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 1282 մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 932 մ, հասնում է Երասխահուն, Վարդանաշեն և Եղեգնուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8955 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.10 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Երվանդաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բագարան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Կողբավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վանանդ 
գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետություն): 

  
ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ԲԱԳԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Երվանդաշատ, Բագարան գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի 

Հանրապետություն) բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1941 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: 
Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով մարզային նշանակության ճանապարհը, ճանապարհով թեքվում 
է դեպի արևելք, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 2756 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, թիվ 18-22 սահմանակետերով 
անցնում 2755 մ, հասնում է Երվանդաշատ, Բագարան և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7452 մ: 
  

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ԿՈՂԲԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Երվանդաշատ, Բագարան և Կողբավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 3628 մ, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 999 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 479 մ, 
հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 774 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
13-14 սահմանակետերով անցնում 1223 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 387 մ, հասնում է Երվանդաշատ, Կողբավան և Վանանդ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7490 մ: 
  

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ՎԱՆԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Երվանդաշատ, Կողբավան և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1098 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 263 մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 842 մ, հասնում է Երվանդաշատ, Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների և 
պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2203 մ: 
  

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  



«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  

(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 12.11 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ծաղկալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արագած գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ֆերիկ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-
«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:  

  
ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ծաղկալանջ, Արագած գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 633 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 2272 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 300 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է Ներքին 
Զանգու ջրանցքի և Արագած տանող ճանապարհի հատման տեղում: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 56 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևելք, հատում Արագած-Ծաղկալանջ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1047 մ, 
հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 711 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 572 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 215 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Արագած և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5806 մ է: 
  

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ծաղկալանջ, Հայթաղ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 284 մ, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 681 մ, հասնում է Ծաղկալանջ-Գեղակերտ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, հատում այն, առվով շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 4 սահմանակետով անցնում 913 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 261 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Հայթաղ և Ֆերիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2139 մ է: 
  

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ՖԵՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ծաղկալանջ, Ֆերիկ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով, 
ջրանցքով անցնում 1031 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 1324 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող 
թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է արևելք, առվով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, անցնում 1189 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Հայթաղ և 
Ֆերիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4516 մ է: 



  
ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Ծաղկալանջ, Հայթաղ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 489 
մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 293 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6 
սահմանակետով, առվով անցնում 1414 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 814 մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 148 մ, հասնում է Ծաղկալանջ, Ֆերիկ և 
Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3158 մ է: 
  

ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի 

մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.12 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հայկաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գայ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Մեծամոր 
գյուղական համայնքին: 

  
ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ԳԱՅ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հայկաշեն, Գայ և Մեծամոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Մեծամոր-Գայ միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում, 
սահմանագիծը բնակավայրի հյուսիսային սահմանագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2728 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 250 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 1364 մ, հատելով առուն, հասնում է Հայկաշեն, Գայ գյուղական համայնքների և Արարատի 
մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4342 մ է: 
  

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արարատի 

մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ԱՐԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հայկաշեն, Արաքս և Մեծամոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սևջուր գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1486 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1117 մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14-19 սահմանակետերով 
անցնում 1246 մ, հասնում է Հայկաշեն, Արաքս գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների 



բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 
«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3849 մ է: 
  

ՀԱՅԿԱՇԵՆ-ՄԵԾԱՄՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մեծամոր-Գայ միջհամայնքային ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող Հայկաշեն, Գայ և Մեծամոր 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1210 մ, հատելով երկաթգիծը` հասնում է թիվ 
3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 969 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 1242 
մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 10 սահմանակետով անցնում 736 մ, հասնում է Հայկաշեն, Արաքս և Մեծամոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4157 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 12.13 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐՁԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մերձավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 

մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Փարաքար գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Այգեկ և «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Բաղրամյան գյուղական 
համայնքներին: 

  
ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ՓԱՐԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Մերձավան, Փարաքար և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1699 մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 107 մ, 
հանսում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18-38 սահմանակետերով անցնում 1556 
մ, հասնում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին գտնվող Մերձավան, Փարաքար գյուղական և Երևան քաղաքի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3362 մ է: 
  

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԱՅԳԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Մերձավան, Այգեկ և Բաղրամյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1266 մ, հասնում է պտղատու այգիների մոտ գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից հատելով Այգեկ-Մերձավան միջհամայնքային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, քարքարոտ բլուրներով, ջրբաժանով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 617 մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 157 մ, 
հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 467 



մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա մերթընդմերթ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, թիվ 
14-19 սահմանակետերով անցնում 1409 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 651 մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 387 մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 508 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 25 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 703 մ, հասնում է 
Էջմիածնի ջրանցքի եզրին գտնվող Մերձավան, Փարաքար և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6165 մ է: 
  

ՄԵՐՁԱՎԱՆ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
Մերձավան, Բաղրամյան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 292 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 467 մ,. հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում 701 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնում 276 մ, հասնում է Ներքին Զանգու ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 177 մ, հասնում է 
Մերձավան, Բաղրամյան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2102 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.14 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱԼԵՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մուսալեռ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաղրամյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Փարաքար գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պտղունք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանակից 
է Վաղարշապատ քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Պտղունք գյուղական 
համայնքին, արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով` Արևաշատ գյուղական համայնքին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Արարատի մարզին, արևմուտքից «Թ»-«Ե» հատվածով Ոսկեհատ գյուղական համայնքին:  

  
ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մուսալեռ, Բաղրամյան և Պտղունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Վաղարշապատի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 575 մ, հասնում Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին գտնվող Մուսալեռ, Բաղրամյան և Փարաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 575 մ է: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՓԱՐԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մուսալեռ, Բաղրամյան և Փարաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում Շադլուի ջրանցքը, անցնում 553 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Վաղարշապատ-
Փարաքար հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1291 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 294 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա 



թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 74 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 540 մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 352 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 321 
մ, հասնում է Մուսալեռ, Փարաքար գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3426 մ է: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՊՏՂՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մուսալեռ, Պտղունք և Բաղրամյան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Պտղունքի բնակավայրի կողքով և ջրանցքով անցնում է 513 մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Վաղարշապատ-Փարաքար 
խճուղին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում ջրանցքին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում թիվ 2 սահմանակետով 1203 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 823 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 105 մ, հասնում է Մուսալեռ, Պտղունք 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2644 մ է: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մուսալեռ, Ոսկեհատ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և 
արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2684 մ, հասնում Մուսալեռ, Պտղունք գյուղական և Վաղարշապատ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2684 մ է: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՊՏՂՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մուսալեռ, Պտղունք գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև առվով և թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 
831 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է ճանապարհը, թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 660 մ, հասնում է Մուսալեռ, Արևաշատ և Պտղունք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1602 մ է: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԱՐԵՎԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Մուսալեռ, Պտղունք և Արևաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 960 մ, 
հասնում ջրատարի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 5-6 
սահմանակետերով 655 մ, հասնում է ջրանցքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է 
ջրանցքով, նրա հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, կրկին դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 8-9 սահմանակետերով 475 մ, հասնում է Մուսալեռ, Արևաշատ գյուղական 
համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2090 մ է: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  



«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄՈՒՍԱԼԵՌ-ՈՍԿԵՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ե» 
  
Մուսալեռ, Ոսկեհատ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սեփականաշնորհված տարածքներով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1864 մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 365 մ, 
հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 554 մ, հասնում Մուսալեռ, Ոսկեհատ գյուղական համայնքների և 
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2783 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.15 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մայիսյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 

մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայթաղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ակնալիճ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծամոր քաղաքային համայնքին, 
հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մրգաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արմավիր 
քաղաքային համայնքին: 

  
ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի 

մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՀԱՅԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մայիսյան, Հայթաղ գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 394 մ, հասնում է Մայիսյան, 
Հայթաղ և Ակնալիճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 394 մ է: 
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԱԿՆԱԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մայիսյան, Ակնալիճ և Հայթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ներքին Զանգու ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, 
թիվ 1-51 սահմանակետերով անցնում 5193 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 
57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1232 մ, հասնում է երկու առուների 
խաչմերուկի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 312 մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 86 մ, հասնում է 
թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 204 մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ, անցնում 326 մ, հասնում է թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 63 սահմանակետով անցնում 197 մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 65 սահմանակետով անցնում 840 մ, հասնում է Մայիսյան, Ակնալիճ 
գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9258 մ է: 
  



ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՄԵԾԱՄՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մայիսյան, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, հասնում սելավատարին, այնուհետև սելավատարով թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-
արևմուտք, անցնում 2282 մ, հասնում է Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող 
Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2282 մ է: 
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ՄՐԳԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և 

Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
Արմավիր-Երևան միջպետական նշանակության ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1465 մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 2485 մ, հասնում է Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3950 մ է: 
  

ՄԱՅԻՍՅԱՆ-ԱՐՄԱՎԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Մայիսյան գյուղական, Արմավիր քաղաքային համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 

մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 588 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 767 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1046 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1000 մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետերով անցնում 557 մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 213 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 942 մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 17-22 
սահմանակետերով անցնում 867 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 362 մ, հասնում է 
թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255 մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 563 մ, հասնում է թիվ 
29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-33 
սահմանակետերով անցնում 497 մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 
35-36 սահմանակետերով անցնում 435 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 458 մ, հատելով Սևջուր ջրանցքը, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 
41 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 42-54 սահմանակետերով 
անցնում 1651 մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 56-57 
սահմանակետերով անցնում 556 մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 289 մ, հասնում է Մայիսյան, Մրգաշատ գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11046 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.16 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նորավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 



Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 
մարզին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արմավիր քաղաքային համայնքին, արևմուտքից 
«Գ»-«Ա» հատվածով` Լուկաշին գյուղական համայնքին:  

  
ՆՈՐԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի 

մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԱՐՄԱՎԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նորավան գյուղական, Արմավիր քաղաքային համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի 

մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1016 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1253 մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ճանապարհով, թիվ 17-31 սահմանակետերով անցնում 2260 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 203 մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա արևմուտք, 
բնակավայրի եզրագծով, թիվ 35 սահմանակետով անցնում 84 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 
սահմանակետերով անցնում 212 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք և հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 40-48 սահմանակետերով անցնում 1796 մ, հասնում է 
թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 137 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: 
Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 51-52 
սահմանակետերով անցնում 880 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք կրկին բնակավայրի եզրագծով, թիվ 54-55 սահմանակետերով անցնում 471 մ, հասնում է թիվ 56 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 790 մ, հասնում է 
Նորավան, Լուկաշին գյուղական և Արմավիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9102 մ է: 
  

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԼՈՒԿԱՇԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Հոկտեմբերյան ջրանցքի եզրին գտնվող Նորավան, Լուկաշին գյուղական համայնքների և Հայաստանի 

Հանրապետության Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, Հոկտեմբերյանի ջրանցքից սկիզբ առնող ջրանցքով, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 3022 մ, հասնում Նորավան, Լուկաշին գյուղական և Արմավիր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3022 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.17 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հուշակերտ գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բերքաշատ գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն), արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Վանանդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տալվորիկ գյուղական 
համայնքին: 

  



ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՀՈՒՇԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 528 մ, հասնում է 
Արմավիր ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 294 մ, հասնում է Նոր Կեսարիա, Հուշակերտ և Շենավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 822 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նոր Կեսարիա, Հուշակերտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
557 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 3-7 
սահմանակետերով անցնում 3555 մ, հատելով Նոր Կեսարիա-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է 
Նոր Կեսարիա, Շենավան և Բերքաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4112 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ԲԵՐՔԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նոր Կեսարիա, Բերքաշատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սարդարապատի ջրանցքի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 114 մ, հասնում է Արմավիր 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 3-36 սահմանակետերով անցնում 5170 մ, հատելով ոռոգման առուն և դաշտային ճանապարհը, 
հասնում է Նոր Կեսարիա, Շենավան և Բերքաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5284 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՎԱՆԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 423 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով 
անցնում 1161 մ, հատելով ձորեր և ճանապարհներ, հասնում է Նոր Կեսարիա, Վանանդ գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1584 մ է: 
  

ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ-ՏԱԼՎՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Հուշակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 608 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով կրկին թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 5842 մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 215 մ, 
հասնում է Նոր Կեսարիա, Տալվորիկ և Վանանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6665 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   Հավելված 12.18



«Հայաստանի Հանրապետության
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Պտղունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բաղրամյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Մուսալեռ գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Արևաշատ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մուսալեռ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վաղարշապատ քաղաքային և «Է»-«Ա» հատվածով` 
Նորակերտ գյուղական համայնքներին: 

  
ՊՏՂՈՒՆՔ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Պտղունք, Նորակերտ և Բաղրամյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Էջմիածնի ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 
613 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրանցքով, թիվ 6-9 
սահմանակետերով անցնում է 827 մ, հասնում բնակավայրի և ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 119 մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրանցքով, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում է 369 մ, 
հասնում Պտղունք, Մուսալեռ և Բաղրամյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1928 մ է: 
  

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Պտղունք, Մուսալեռ և Բաղրամյան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Պտղունքի բնակավայրի կողքով և ջրանցքով անցնում է 513 մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Վաղարշապատ-Փարաքար 
խճուղին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում ջրանցքին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում թիվ 2 սահմանակետով 1203 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 823 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 105 մ, հասնում է Պտղունք, Մուսալեռ 
գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2644 մ է: 
  

ՊՏՂՈՒՆՔ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արմավիրի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՊՏՂՈՒՆՔ-ԱՐԵՎԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Պտղունք, Արևաշատ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում է Պտղունք, Արևաշատ և 
Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 179 մ է: 
  

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Պտղունք, Մուսալեռ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 111 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև առվով և թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 
831 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է ճանապարհը, թեքվում է 
դեպի հյուսիս արևելք, ճանապարհով անցնում 660 մ, հասնում է Պտղունք, Արևաշատ և Մուսալեռ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1602 մ է: 



  
ՊՏՂՈՒՆՔ-ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Պտղունք, Նորակերտ գյուղական և Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Վաղարշապատ-Պտղունք ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1149 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, 
որտեղ հատվում է ջրանցքի հետ, ապա թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 325 մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-12 սահմանակետերով 
անցնում 249 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 505 մ, հասնում է Պտղունք, Մուսալեռ գյուղական և Վաղարշապատ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2228 մ է:  
  

ՊՏՂՈՒՆՔ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Պտղունք, Նորակերտ և Բաղրամյան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով անցնում 80 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 653 մ, հասնում 
է Վաղարշապատ-Փարաքար ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 183 մ, հասնում է Պտղունք, Նորակերտ գյուղական և 
Վաղարշապատ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 916 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.19 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վարդանաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երասխահուն գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով՝ Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարգարա 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արազափ գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Ե»-«Ա» հատվածով՝ Եղեգնուտ գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վարդանաշեն, Երասխահուն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1529 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ցամաքուրդով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597 մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ցամաքուրդով թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 836 մ, հասնում է Երասխահուն-Վարդանաշեն միջհամայնքային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով, թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 1109 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի հին հունով, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնում 2045 մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 55 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լճի եզրագծով, թիվ 32-37 սահմանակետերով 
անցնում 1573 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Երասխահուն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7744 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԱՐԱՔՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վարդանաշեն, Երասխահուն և Արաքս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 



սահմանակետից, որը գտնվում է ջրատարի եզրին, սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 386 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Արաքս և Մարգարա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին, որը նույնպես գտնվում է ջրատարի եզրին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 386 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ՄԱՐԳԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վարդանաշեն, Արաքս և Մարգարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ջրանցքով, թիվ 1-28 
սահմանակետերով անցնում 5473 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 
30 սահմանակետով անցնում 228 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, անցնում 644 մ, հասնում է Վարդանաշեն, Մարգարա և Արազափ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6345 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԱՐԱԶԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Վարդանաշեն, Արազափ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 291 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 87 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1203 մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին, ապա թիվ 6 սահմանակետից թեքվում է արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 943 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
634 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թիվ 9 սահմանակետից թեքվում է արևելք, անցնում 170 մ, հասնում է 
Արազափ-Վարդանաշեն մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Վարդանաշեն, Մարգարա և 
Արազափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3042 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
Վարդանաշեն, Երասխահուն և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1439 մ, 
հասնում է Վարդանաշեն, Արազափ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1439 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.20 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐՈՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Տարոնիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակնալիճ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Արշալույս 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Առատաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Ապագա, «Ե»-«Զ» հատվածով` Արտաշար և «Զ»-«Է» հատվածով` Զարթոնք գյուղական 
համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Մեծամոր քաղաքային համայնքին: 

  
ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱԿՆԱԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Տարոնիկ, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ակնալիճ-Զարթոնք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը ճանապարհով, Ակնալիճ բնակավայրի հարավային եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 



ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1001 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
կրկին բնակավայրի հարավային եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 9-16 
սահմանակետերով անցնում 858 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
բնակավայրի հարավային եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 
644 մ, հասնում է Տարոնիկ, Ակնալիճ և Արշալույս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2502 մ է: 
  

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Տարոնիկ, Ակնալիճ և Արշալույս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 248 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 493 մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր գետով, թիվ 4-18 սահմանակետերով անցնում է 
3597 մ, հատելով Տարոնիկ-Արշալույս միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհները, հասնում է Տարոնիկ, 
Արշալույս և Առատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4338 մ է: 
  

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՌԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Տարոնիկ, Արշալույս և Առատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3075 մ, 
հասնում է Տարոնիկ, Առատաշեն և Ապագա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3075 մ է: 
  

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՊԱԳԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Տարոնիկ, Ապագա և Արտաշար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սևջուր գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 942 մ, հասնում է Տարոնիկ, Առատաշեն և Ապագա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 942 մ է: 
  

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԱՐՏԱՇԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Տարոնիկ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 176 մ, հասնում է Սևջուր գետի 
ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 2-13 սահմանակետերով անցնում 1702 մ, հասնում է Տարոնիկ, Արտաշար և Ապագա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1878 մ է: 
  

ՏԱՐՈՆԻԿ-ԶԱՐԹՈՆՔ ՍԱՀՄԱՆԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Տարոնիկ, Զարթոնք գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1440 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 64 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 458 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 932 մ, 
հասնում է Տարոնիկ, Արտաշար և Զարթոնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2893 մ է: 
  

ՏԱՐՈՆԻԿ-ՄԵԾԱՄՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  



Տարոնիկ, Ակնալիճ գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ակնալիճ-Զարթոնք 
միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 834 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը Սևջուր ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 85 մ, հասնում է 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 816 մ, 
հասնում է Տարոնիկ, Զարթոնք գյուղական և Մեծամոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1735 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 12.21 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Փարաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մերձավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Հայաստանի 
Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով՝ Մուսալեռ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Բաղրամյան և «Է»-«Ա» հատվածով՝ 
Այգեկ գյուղական համայնքներին: 

  
ՓԱՐԱՔԱՐ-ՄԵՐՁԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
Փարաքար, Մերձավան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1699 մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 107 մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18-38 սահմանակետերով անցնում 1556 
մ, հասնում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին գտնվող Փարաքար, Մերձավան գյուղական և Երևան քաղաքային 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3362 մ է: 
  

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի և Երևան 
քաղաքի սահմանների հետ: 

  
ՓԱՐԱՔԱՐ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արարատի 

մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի և Երևան 

քաղաքի սահմանների հետ: 
  

ՓԱՐԱՔԱՐ-ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
Փարաքար, Բաղրամյան և Մուսալեռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում Շադլուի ջրանցքը, անցնում 553 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է Վաղարշապատ-
Փարաքար հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի 



հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1291 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 294 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 74 մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 540 մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 352 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 321 
մ, հասնում է Փարաքար, Մուսալեռ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3426 մ է: 
  

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
Փարաքար, Բաղրամյան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 394 մ, հասնում է Փարաքար, Բաղրամյան և Մուսալեռ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 394 մ է: 
  

ՓԱՐԱՔԱՐ-ԱՅԳԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա» 
  
Փարաքար, Մերձավան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Էջմիածնի մայր ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 512 մ, հասնում է Փարաքար, 
Բաղրամյան և Այգեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 512 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.1  

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Ջերմուկ քաղաքային համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սյունիքի մարզին, հարավ-արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արին գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Հերհեր գյուղական համայնքին:  

  
ՋԵՐՄՈՒԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՋԵՐՄՈՒԿ-ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի վարչական սահմանների 

հետ: 
  

ՋԵՐՄՈՒԿ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ջերմուկ քաղաքային, Գնդեվազ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 983 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 765 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի 



հարավ-արևելք, անցնում 99 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 766 մ, հասնում Արփա գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
ապա նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակի ոլորապտույտների թիվ 5-41 սահմանակետերով 
անցնելով 4172 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, ջրբաժանի թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 1609 մ, հասնում է 
ջրբաժանի թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 684 մ, հասնում 
թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, կոյուղու մաքրման կայանի եզրագծով 
անցնում է 350 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 486 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 48 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 495 մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրագծով, թիվ 50-51 սահմանակետերով անցնելով 
745 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Ջերմուկ քաղաքային, Արին և Գնդեվազ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11152 մ է: 
  

ՋԵՐՄՈՒԿ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Ջերմուկ քաղաքային և Արին, Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների 
գագաթներով հատելով ջրբաժաններ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 2700 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող Ջերմուկ քաղաքային և Արին, Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2700 մ է: 
  

ՋԵՐՄՈՒԿ-ՀԵՐՀԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ջերմուկ քաղաքային, Հերհեր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի վտակի հունով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 7299 մ, հասնում ձորերի հատման 
կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2668 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 425 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 442 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ, լանջերով հատելով 
ձորը և բարձունքը, անցնում է 3837 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակը, լանջերով 
անցնում է 3855 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1651 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատում ձորակը, հասնում հաջորդ ձորակին, այդ ձորակով, ապա 
լանջով անցնում 2631 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, լանջերով 
և ձորակի եզրով անցնում 4133 մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, բարդ ռելիեֆային տեղանքով, թիվ 12 սահմանակետով անցնելով 1467 մ, 
հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1298 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 14 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 781 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ արևելք, անցնում 1006 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
Ջերմուկ քաղաքային, Հերհեր և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31492 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.2 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՅՔ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վայք քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արին գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով Ազատեկ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով Զեդեա գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Մալիշկա գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՅՔ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վայք քաղաքային, Արին և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 766 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Արին գնացող ճանապարհին զուգահեռ անցնում 771 մ, հասնում 
վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 431 մ, 
հասնում բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 710 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արին գնացող ճանապարհը, անցնում է 1308 մ, հասնում 
բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 376 մ, հասնում 1721 մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Վայք քաղաքային, Արին և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4362 մ է: 
  

ՎԱՅՔ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Վայք քաղաքային, Զառիթափ և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 2202 մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 125 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 112 մ և, հատելով 
ճանապարհը, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Վայք քաղաքային, Զառիթափ և Ազատեկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2439 մ է: 
  

ՎԱՅՔ-ԱԶԱՏԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վայք քաղաքային, Ազատեկ և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, Արփա գետի վտակով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 566 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 164 մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 76 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 337 մ, հասնում Արփա գետի եզրին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-
արևելք, գետի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1598 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով 
անցնում 217 մ, հասնում է ռեստորանի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 230 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնում է 1214 մ, 
հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 39-45 սահմանակետերով անցնում 255 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 47 
սահմանակետով անցնում 158 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետով, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 457 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Վայք 
քաղաքային, Ազատեկ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 



«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5381 մ է: 
  

ՎԱՅՔ-ԶԵԴԵԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Վայք քաղաքային, Զեդեա և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի հոսանքին հակառակ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 665 մ, հասնում Արփա գետի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի 
ոլորանների թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 1389 մ, հասնում է Վայք քաղաքային, Ազատեկ և Զեդեա 
գյուղական համայնքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2054 մ է: 
  

ՎԱՅՔ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

Բարձունքի գագաթին գտնվող Վայք քաղաքային, Մալիշկա և Արին գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի 
եզրին բլուրներով անցնում 842 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
201 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, 
անցնում է 286 մ, հասնում 1301 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 299 մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վայք-Եղեգնաձոր ճանապարհը, անցնում է 179 մ, հասնում Արփա գետի եզրին 
գտնվող Վայք քաղաքային, Մալիշկա և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1807 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.3 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ազատեկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վայք քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոռ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարտիրոս գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Խնձորուտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից` «Զ»-«Է» հատվածով` Գնիշիկ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Ագարակաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-
արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Զեդեա գյուղական համայնքին: 

  
ԱԶԱՏԵԿ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ազատեկ, Զեդեա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, Արփա գետի վտակով` թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 566 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 164 մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 76 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 337 մ, հասնում Արփա գետի եզրին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-
արևելք, գետի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1598 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 22-23 սահմանակետերով 
անցնում 217 մ, հասնում է ռեստորանի ցանկապատի մոտ գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում 230 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնում է 1214 մ, 
հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 39-45 սահմանակետերով անցնում 255 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 



սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 47 
սահմանակետով անցնում 158 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետով, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 457 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող 
Ազատեկ, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5381 մ է: 
  

ԱԶԱՏԵԿ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ազատեկ, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արփա գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետով 
անցնում 149 մ, հասնում Արփա գետի և վտակի ջրախառնուրդի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, վտակի թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 542 մ, հասնում վտակի ափին 
գտնվող Ազատեկ, Զառիթափ և Փոռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 690 մ է: 
  

ԱԶԱՏԵԿ-ՓՈՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ազատեկ, Փոռ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արփի գետի վտակի ափին, սահմանագիծը այդ վտակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, վտակի թիվ 1-66 սահմանակետերով անցնում 6661 մ, հասնում թիվ 67 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմւտք, թիվ 68 սահմանակետով անցնում 1264 մ, հասնում 
թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1032 
մ, հասնում 2191 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Ազատեկ, Փոռ և Մարտիրոս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8957 մ է: 
  

ԱԶԱՏԵԿ-ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
2191 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Ազատեկ, Մարտիրոս և Փոռ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 500 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 837 մ, հասնում 2129 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 
805 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
438 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Հորադիս գնացող 
ճանապարհը, ձորակի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 1290 մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի 
ոլորապտւյտներով, թիվ 12-26 սահմանակետերով անցնում 2160 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Ազատեկ, 
Մարտիրոս և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6030 մ է: 
  

ԱԶԱՏԵԿ-ԽՆՁՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ազատեկ, Խնձորուտ և Գնիշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է վարելահողի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1963 մ, հասնում 2475 մ նիշով սարի գագաթին գտնվող «Կիզկայա» կոչվող 
եռանկյունաչափական կետին, որը համընկնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 783 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, լանջի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 2126 մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհները, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 2775 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Ազատեկ, Խնձորուտ և 
Մարտիրոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7646 մ է: 
  



ԱԶԱՏԵԿ-ԳՆԻՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Ազատեկ, Գնիշիկ և Ագարակաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնում 980 մ, հասնում լանջի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 726 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող Ազատեկ, Գնիշիկ և Խնձորուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1706 մ է: 
  

ԱԶԱՏԵԿ-ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Ազատեկ, Ագարակաձոր և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով ձորակներ, 
վարելահողի եզրի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1100 մ, հասնում լանջին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջի թիվ 4-6 սահմանակետերով 
անցնելով 1613 մ, հասնում է լանջին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 975 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 415 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ազատեկ, 
Ագարակաձոր և Գնիշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4103 մ է: 
  

ԱԶԱՏԵԿ-ԶԵԴԵԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Ազատեկ, Զեդեա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակի թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 762 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ձորակի թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 1220 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 19 սահմանակետին, 
ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373 մ, հասնում 1715 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով Զեդեա գնացող ճանապարհը, անցնում է 821 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում է 2587 մ, հասնում 
թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային 
ճանապարհը և, անցնելով 245 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
խոտհարքի եզրով անցնում 399 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և վարելահողի հատման կետում գտնվող թիվ 
28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 563 մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
սեփականաշնորհված վարելահողերի կողքով անցնում 727 մ, հասնում Ազատեկ, Զեդեա և Ագարակաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8923 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.4 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Աղավնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հորս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Շատին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գետափ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Արփի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գնիշիկ գյուղական համայնքին, հարավ-
արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Արենի գյուղական համայնքին և արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ռինդ 
գյուղական համայնքին: 



  
ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՀՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Անտառի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Հորս և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 235 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 
1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 310 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի գագաթներով, 
թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնելով 1390 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 328 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով և 
անտառի եզրով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 1412 մ, հասնում է 2197.6 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին 
գտնվող Աղավնաձոր, Հորս և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3676 մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աղավնաձոր, Հորս և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 1094 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, ջրբաժանով անցնելով 596 մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով 
միանում ձորակին, նրանով թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, ապա միանում է դաշտային ճանապարհին, 
ճանապարհի ոլորապտույտներով շարունակվում դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 3593 մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283 մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Շատին գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտներով անցնում 2369 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
Աղավնաձոր, Գետափ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2369 մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԱՐՓԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գետափ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, այնուհետև լանջով անցնելով 1838 մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնելով 710 մ, հասնում է 1443 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 
1477 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 159 մ, հասնում 
թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 185 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ջրբաժանի թիվ 14-17 
սահմանակետերով անցնելով 746 մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հորիզոնականների ուղղությամբ թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 782 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 861 մ, հասնում Արփի բնակավայրի եզրագծի թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում թիվ 
24 սահմանակետին, ապա շրջանցելով Արփի բնակավայրը, բնակավայրի սահմանագծով, թիվ 25-34 
սահմանակետերով անցնում է 1741 մ, հասնում Եղեգնաձոր գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 35 սահմանակետին, 
որտեղից նշված ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում է 2093 մ, 



հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10926 մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԳՆԻՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Եղեգնաձոր-Արենի ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը նշված ճանապարհով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք. թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1257 մ, հասնում 
ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1257 մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԱՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Աղավնաձոր, Արենի և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով 
Աղավնաձոր գետակը, անցնում է 869 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 569 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, հատում է Աղավնաձոր գնացող ճանապարհի ոլորանը, անցնում 517 մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը 
և, անցնելով 831 մ, հասնում է բլրագագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
737 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 527 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 168 
մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 546 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Գնիշիկ և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4765 մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՌԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Անտառի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Հորս և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 224 մ, հասնում 2681 մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթի «Ուլուգյուր» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 460 մ և ջրբաժանով հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 1035 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղավնաձոր գետի թիվ 6-22 սահմանակետերով անցնելով 2442 մ, 
հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
24 սահմանակետով անցնում 400 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնելով 646 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի 
թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 
1163 մ, հասնում 1722 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Աղավնաձոր գնացող 
ճանապարհը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 663 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 828 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 
39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 40-43 սահմանակետերով անցնում 1560 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 44 սահմանակետին, որտեղ 
հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, խաղողի այգու եզրագծով, թիվ 45-48 
սահմանակետերով անցնում է 1716 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Աղավնաձոր, Ռինդ և Արենի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11289 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.5 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման



մասին» ՀՀ օրենքի
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂՆՋԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Աղնջաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քարագլուխ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Թառաթումբ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Գեղարքունիքի մարզին: 

  
ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աղնջաձոր, Քարագլուխ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 360 մ, հասնում լանջի թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 467 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 444 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ճանապարհի թիվ 5-12 սահմանակետերով անցնում 1317 մ, հասնում է 2300 մ նիշով բարձունքի գագաթի վրա 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի 
թիվ 14-23 սահմանակետերով անցնելով 2938 մ, հասնում է 2083 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Մարտունի գնացող ճանապարհը, 
ջրբաժանի թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում է 1899 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող Աղնջաձոր, 
Քարագլուխ և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7425 մ է: 
  

ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Աղնջաձոր, Թառաթումբ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 344մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214մ, հասնում լանջի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում 534մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջի 
թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, 
այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 351մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 
սահմանակետերով անցնելով 2695մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 358մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում գետի ափին գտնվող Աղնջաձոր, 
Թառաթումբ և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919մ է: 
  

ԱՂՆՋԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, խմբ. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  



   
Հավելված 13.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հերհեր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Ջերմուկ քաղաքային համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գնդեվազ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զառիթափ գյուղական և «Ե»-«Զ» հատվածով` Վայք քաղաքային 
համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մալիշկա գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԻՆ-ՀԵՐՀԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արին, Հերհեր և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2008 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1600 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրբաժանի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1848 
մ, հասնում 1852 մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1036 մ, հասնում բարձունքի գագաթի 
թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Հերհեր տանող ճանապարհը, Հերհեր 
գետակը և, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 1076 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը Հերհեր գետի վտակով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12-18 սահմանակետերով 
անցնում 895 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 1028 մ, հասնում է 1829 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի 
թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 816 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 
22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 943 մ, հասնում 1888 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 
363 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 746 մ, հասնում լանջի թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 317 մ, հասնում 2004 մ նիշ ունեցող «Կարաուլխանա» կոչվող եռանկյունաչափական 
կետին, որը համընկնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 763 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս, ջրբաժանով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 1202 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 30 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է դեպի հյուսիս, հատում Կալադարա գետակը, անցնում 183 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 2536 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, այնուհետև լանջով անցնելով 2789 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 33 սահմանակետին: 
Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 530 մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 699 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, ժայռի 
եզրով, բարձունքների գագաթների թիվ 36-63 սահմանակետերով անցնում 1575 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին 
գտնվող Արին, Հերհեր, գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20945 մ է: 
  

ԱՐԻՆ-ՋԵՐՄՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Արին, Հերհեր գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների 
գագաթներով հատելով ջրբաժաններ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 2700 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող Արին, Գնդեվազ գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2700 մ է: 
  



ԱՐԻՆ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արին, Գնդեվազ գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 109 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, ժայռերի եզրով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1234 մ, հասնում ժայռի 
կատարին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ժայռերի եզրի թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 888 մ, հասնում է Արփա գետի 
ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, Արփա գետի 
թիվ 7-26 սահմանակետերով անցնում 3376 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Ջերմուկ գնացող հանրապետական 
նշանակության ճանապարհը, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 331 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը անցնում է 750 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 150 մ, հասնում բարձունքի գագաթի վրա 
գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատելով առուներ, անցնում է 519 մ, հասնում ձորակի եզրի բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 971 մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
ջրբաժանի գագաթների թիվ 36 սահմանակետով անցնում 617 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 38 
սահմանակետով անցնում է 923 մ, հասնում 1762 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: 
Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ճանապարհը, 
ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետով անցնում 1006 մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 41 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 
1671 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Արին, Գնդեվազ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12791 մ է: 
  

ԱՐԻՆ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արին, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1790 մ, հասնում 1832 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատում է Արփա գետի վտակը, անցնում 467 մ, հասնում բարձունքի գագաթի 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով նույն վտակը, 
անցնում է 553 մ և ջրբաժանով հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանի թիվ 6-7 կետերով անցնում է 1589 մ, հասնում ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում դեպի արևելք, անցնում 729 մ, 
հասնում 1606 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 1082 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 664 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, հետո կրկին հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 13-16 սահմանակետերով 
անցնելով 1710 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 280 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Արին, Զառիթափ և Գնդեվազ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8863 մ է: 
  

ԱՐԻՆ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Արին, Մալիշկա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 756 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Արին գնացող ճանապարհին զուգահեռ անցնում 760 մ, հասնում 
վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 431 մ, 



հասնում բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 711 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արին գնացող ճանապարհը, անցնում է 1308 մ, հասնում 
բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 376 մ, հասնում 1721 մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Արին, Զառիթափ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4342 մ է: 
  

ԱՐԻՆ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
2008 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Արին, Մալիշկա և Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582 մ, 
հատելով Հերհեր գետի վտակը, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 816 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 457 մ, հատելով ճանապարհը, հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, թիվ 5 սահմանակետով, 
վարելահողի եզրով անցնելով 1046 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, վարելահողի եզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1465 
մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, 
թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 915 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 220 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 721 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթների թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 2649 մ, հասնում է թիվ 19 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 122 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով, 
բլուրների գագաթներով և թիվ 21 սահմանակետով անցնում 666 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Արին, 
Մալիշկա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9658 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.7 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արտավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարավան գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սյունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գոմք գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և 
հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին:  

  
ԱՐՏԱՎԱՆ-ՍԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արտավան, Սարավան և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջպետական նշանակության 
ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 298 մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում 1469 մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-
արևելք, լանջի թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 624 մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 960 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի գագաթների թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 1179 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 22 



սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանի թիվ 23-30 
սահմանակետերով անցնում է 4721 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով հատելով Սարավան գետի վտակը, 
վարելահողի եզրով, թիվ 32-38 սահմանակետերով անցնում է 2424 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 39 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 705 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, 
անցնում է 745 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 435 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, 
ջրբաժանով, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում է 1526 մ, հասնում Արտավան, Սարավան գյուղական 
համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15084 մ է: 
  

ԱՐՏԱՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի վարչական տարածքի 

սահմանների հետ: 
  

ԱՐՏԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՐՏԱՎԱՆ-ԳՈՄՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արտավան, Գոմք և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 2247 մ և, հատելով Արտավան գնացող ճանապարհը, հասնում է ջրբաժանի թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով անցնում է 362 մ, հասնում 2221 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում է 2465 մ, հասնում 2520 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնելով 1448 մ, 
հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 506 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
353 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում 
ժայռը, անցնում 210 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 16 սահմանակետով անցնում 874 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 17 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1904 մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 541 մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 21 
սահմանակետին, այնուհետև հատում է ձորը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 174 մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո արևելք, լանջերով հատելով 
գագաթներ և ձորակը, անցնում է 913 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով գագաթներ և ձորակներ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 
2167 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը և, 
անցնելով 237 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, հատում գագաթը, անցնում 411 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 27 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 
1446 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արտավան, Գոմք գյուղական համայնքների տարածքների և պետական 
սահմանի բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16260 մ է: 
  

ԱՐՏԱՎԱՆ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Արտավան, Զառիթափ և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սարավան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 151 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189 մ, հասնում Արփա 



գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, վտակի ոլորանների թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 495 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Արփա գետի վտակի ոլորապտույտների թիվ 8-14 
սահմանակետերով անցնում 950 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 203 մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 525 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 636 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով անցնում 921 մ, հասնում Արտավան, Զառիթափ և Գոմք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070 մ է: 
  

ԱՐՏԱՎԱՆ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Արտավան, Սարավան և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Սարավան գետի 
ոլորապտույտների թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնելով 2770 մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Արտավան, 
Գնդեվազ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2770 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.8 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արտաբույնք գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քարագլուխ գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հորբատեղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգիս 
գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շատին գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Սալլի գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արտաբույնք, Քարագլուխ և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1899 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Արտաբույնք, 
Քարագլուխ և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1899 մ է: 
  

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՀՈՐԲԱՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի վրա գտնվող Արտաբույնք, Քարագլուխ և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
անցնում 477 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ժայռերը, 
լանջով անցնում է 804 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք ու հարավ-արևելք, ջրհավաքի թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնելով 1613 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնելով 1258 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 147 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 14 սահմանակետով անցնում 714 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 239 մ, հասնում 2570 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 621 մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրհավաքի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 360 մ, հասնում 



թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 279 
մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով 
ճանապարհը, Եղեգիս գետի վտակը և, անցնելով 810 մ, հասնում է լանջի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 277 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 22 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի վտակի թիվ 23-32 
սահմանակետերով անցնում 1920 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ջրբաժանի թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1391 մ, հասնում 2235 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 
36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 37-38 
սահմանակետերով անցնում 850 մ, հասնում է 2198 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից 
նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնելով 1409 մ, հասնում է թիվ 
43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 369 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհը և վտակը, 
անցնում է 280 մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, վարելահողի եզրի թիվ 46 սահմանակետով անցնելով 360 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա 
փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 139 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 464 մ, հասնում 
թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 170 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 51 
սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 52-53 
սահմանակետերով անցնում 725 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 816 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 55 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս, ջրբաժանով անցնում 1160 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 500 մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 233 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 
58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 2887 մ, հասնում 
է ձորի եզրի թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհներ, անցնում է 1579 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Արտաբույնք, Հորբատեղ և Եղեգիս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22851 մ է: 
  

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ԵՂԵԳԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արտաբույնք, Եղեգիս և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով ու լանջերով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3717 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 5-12 սահմանակետերով 
անցնելով 283 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 940 մ, հասնում 
թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1107 մ, հասնում 2134 մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 189 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնելով 1203 մ և հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 374 մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետով անցնում 673 մ, հասնում 1932 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սմբատաբերդ ամրոցի եզրագիծը, ջրբաժանի թիվ 25-30 
սահմանակետերով անցնում է 3048 մ, հասնում 1626 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 538 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Արտաբույնք, Եղեգիս և 
Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12072 մ է: 
  

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Բարձունքի գագաթին գտնվող Արտաբույնք, Շատին և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք, բլրագագաթների թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 1300 
մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 



է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 106 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 762 մ, հասնում Շատինի բնակավայրի հյուսիսային եզրագծի մոտ` Եղեգիս 
գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 958 մ, հասնում է բնակավայրի հյուսիսային 
եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի 
եզրագծով անցնում 110 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 
սահմանակետով անցնելով 255 մ, հասնում է Եղեգիս գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Արտաբույնք, Շատին և 
Եղեգիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3490 մ է: 
  

ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ-ՍԱԼԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Բարձունքի վրա գտնվող Արտաբույնք, Սալլի և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 819 մ, 
հասնում է 2929 մ նիշով բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 863 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո 
արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 709 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 530 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 102 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1068 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 204 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում սարի գագաթի 2428 մ 
նիշ ունեցող թիվ 12 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում է 796 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 17-19 սահմանակետերով 
անցնում 1035 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 454 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1918 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1147 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 336 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 1222 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Արտաբույնք, Սալլի և Շատին գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11384 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.9 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՓԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արփի գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետափ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գնիշիկ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ԱՐՓԻ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արփի, Աղավնաձոր և Գետափ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորաններով անցնում 739 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ջրբաժանով հատելով ճանապարհներ, անցնում է 395 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 207 մ, հասնում Նամազլու գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Նամազլու գետի վտակի թիվ 4-



16 սահմանակետերով անցնելով 1899 մ, հասնում է 1160 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 17 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1098 մ, հասնում թիվ 
21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 425 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 203 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում 2024 մ, հասնում 
1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Արփի, Գետափ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6989 մ է: 
  

ԱՐՓԻ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արփի, Գետափ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 479 մ, հասնում Արփի-Եղեգնաձոր միջպետական ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրատարի թիվ 2-5 
սահմանակետերով անցնելով 625 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 
1098 մ, հասնում Արփի, Գնիշիկ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2202 մ է: 
  

ԱՐՓԻ-ԳՆԻՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արփի, Գնիշիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 384 մ, հասնում թիվ 
4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ժայռի գագաթներով, թիվ 5-
21 սահմանակետերով անցնում 2162 մ, հասնում է Արփա գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23-38 սահմանակետերով 
անցնում 1680 մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի եզրով, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում 625 մ, հասնում է թիվ 43 
սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 217 մ, հասնում է թիվ 44 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 118 մ, հասնում է վտակի ափին գտնվող թիվ 
45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Արփա գետի 
վտակով, թիվ 48-56 սահմանակետերով անցնելով 1289 մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 58 սահմանակետով անցնում 1070 մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, Մոզրով գետակը, հասնում է Արփի, Գնիշիկ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7525 մ է: 
  

ԱՐՓԻ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Արփի, Գետափ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, այնուհետև լանջով անցնելով 1838 մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնելով 710 մ, հասնում է 1443 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 
1477 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 159 մ, հասնում 
թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 185 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 
746, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հորիզոնականների ուղղությամբ թիվ 19 սահմանակետով անցնում 782 մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 սահմանակետերով 
անցնելով 861 մ, հասնում Արփի բնակավայրի եզրագծի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 125 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա շրջանցելով 



Արփի բնակավայրը, բնակավայրի եզրագծի թիվ 25-34 սահմանակետերով անցնում է 1741 մ, հասնում Եղեգնաձոր 
գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից նշված ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում է 2093 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Արփի, Գնիշիկ և 
Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10926 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.10 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բարձրունի գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սերս գյուղական համայնքին, արևելքից, հարավից և 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից 
«Գ»-«Ա» հատվածով` Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքին: 

  
ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ-ՍԵՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բարձրունի, Սերս և Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2243 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1244 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1208 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի և դամբարանադաշտի կողքով անցնում 437 մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
դամբարանադաշտի եզրագծով հատելով Սերս գնացող ճանապարհը, անցնում է 228 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 191 մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 288 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, ջրբաժանի թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1840 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով հատելով ձորակներ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 4123 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 1285 մ, հասնում Բարձրունի, Սերս գյուղական համայնքների 
տարածքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10845 մ է: 
  

ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ-ՆՈՐ ԱԶՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
2243 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Բարձրունի, Նոր Ազնաբերդ և Սերս գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 422 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1385 մ, հասնում վարելահողի եզրի բլրի գագաթի թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 822 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 301 մ, հասնում Բարձրունի, Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2931 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.11 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գետափ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շատին գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Գլաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգնաձոր 
քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արփի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՏԱՓ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գետափ, Շատին և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
սեփականաշնորհված հողերի կողքով անցնող ճանապարհի ոլորապտույտներով, ապա լանջով անցնում 1297 մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնելով 1677 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 
1372 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող Գետափ, Շատին և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓ-ԳԼԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գետափ, Գլաձոր և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Եղեգիս գետի ափին, սահմանագիծը հատում է գետը, թեքվում դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1462 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 341 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 
6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 325 մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում 97 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 201 մ, 
հասնում այգիների մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, շրջանցում 
վարելահողը և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 527 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 372 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 17-18 սահմանակետերով հատելով Եղեգիս գետի վտակը, 
անցնում է 998 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Գետափ, Գլաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4586 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Ձորակի եզրին գտնվող Գետափ, Գլաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1348 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Եղեգնաձոր գնացող ճանապարհը, անցնում է 1125 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 334 մ, 
հասնում բնակավայրի ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, Եղեգիս գետի թիվ 6-14 սահմանակետերով անցնելով 1491 մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 150 մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 156 մ, հասնում թիվ 17 



սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 317 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 
18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 674 մ, հասնում 1246 մ նիշ ունեցող 
բարձունքի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 487 մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 21-22 սահմանակետերով 
անցնում 1171 մ, հասնում 1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Գետափ, Արփի գյուղական և 
Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7252 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓ-ԱՐՓԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գետափ, Արփի և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորաններով անցնում 739 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ջրբաժանով հատելով ճանապարհներ, անցնում է 395 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 207 մ, հասնում Նամազլու գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Նամազլու գետի վտակի թիվ 4-
16 սահմանակետերով անցնելով 1899 մ, հասնում է 1160 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 17 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1098 մ, հասնում թիվ 
21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 425 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 203 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում 2024 մ, հասնում 
1123 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Գետափ, Արփի գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6989 մ է: 
  

ԳԵՏԱՓ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գետափ, Աղավնաձոր և Շատին գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտներով անցնում 2369 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
Գետափ, Աղավնաձոր և Արփի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2369 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.12 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԼԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գլաձոր գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հերմոն գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Վերնաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մալիշկա գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Գետափ և «Զ»-«Ա» հատվածով` Շատին գյուղական համայնքներին: 

  
ԳԼԱՁՈՐ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Գլաձոր, Հերմոն և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1195 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 363 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 270 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 296 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 259 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 1352 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրի ոլորապտույտներով անցնում 1476 մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 111 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող Գլաձոր, Հերմոն և Վերնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5322 մ է: 
  

ԳԼԱՁՈՐ-ՎԵՐՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Գլաձոր, Հերմոն և Վերնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 454 մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ, հատում 
ջրբաժանը և, անցնելով 449 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 944 մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 1398 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1390 մ, հասնում է 2724 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 14 
սահմանակետով անցնում 555 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1020 մ, հասնում 2896 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 852 մ, հասնում 2842 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1432 մ, հասնում ձորակի թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից ձորակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 22-32 սահմանակետերով անցնում 2451 մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 719 մ, հասնում 2069 մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով ձորակը անցնում է 839 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 454 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 283 մ, հասնում 2045 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 38-39 
սահմանակետերով անցնում 1048 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և բարձունքի գագաթներ, թիվ 41 
սահմանակետով անցնում է 1129 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 42 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 844 մ, հասնում է 1429 մ նիշով բարձունքի 
գագաթի թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 46-47 
սահմանակետերով անցնում 968 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 579 մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 49 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով, 
բնակավայրի եզրագծով անցնում 359 մ, հասնում Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրերի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 
51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, երկու բնակավայրերի եզրագծով, թիվ 52 
սահմանակետով անցնելով 768 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 250 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
բնակավայրերի եզրագծով անցնում 236 մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Եղեգիս գետի վտակը և ձորակը, ջրբաժանի թիվ 56-58 
սահմանակետերով անցնում է 1692 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 59 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անցնում է 839 մ, հասնում Գլաձոր, Վերնաշեն և Մալիշկա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22673 մ է: 
  

ԳԼԱՁՈՐ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Գլաձոր, Վերնաշեն և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 493 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 393 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
Գլաձոր, Մալիշկա գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 



«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 887 մ է: 
  

ԳԼԱՁՈՐ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գլաձոր, Գետափ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Եղեգիս գետի վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի, վարելահողի և օդանավակայանի եզրագծով և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1404 մ, հասնում 
բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 162 մ, հասնում Գլաձորի բնակավայրի հարավարևմտյան եզրագծի թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև Եղեգնաձոր քաղաքի և Գլաձոր համայնքի բնակավայրերի եզրագծով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 8-15 սահմանակետերով անցնում 2168 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17-19 
սահմանակետերով անցնելով 1107 մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով Եղեգիս գետի վտակը, անցնում է 363 մ, հասնում ժայռի գագաթի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, գագաթներով, թիվ 22-23 սահմանակետերով 
անցնում 1024 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-
արևելք, ջրբաժանի թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 585 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 27 
սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 378 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող Գլաձոր, Մալիշկա գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7191 մ է: 
  

ԳԼԱՁՈՐ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գլաձոր, Գետափ և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Եղեգիս գետի ափին, սահմանագիծը հատում է գետը, թեքվում դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1462 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 341 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 263 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 
6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 325 մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում 97 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 201 մ, 
հասնում այգիների մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, շրջանցում 
վարելահողը և թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 527 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 372 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 17-18 սահմանակետերով հատելով Եղեգիս գետի վտակը, 
անցնում է 998 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Գլաձոր, Գետափ գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4586 մ է: 
  

ԳԼԱՁՈՐ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Գլաձոր, Շատին և Հերմոն գյուղական համայնքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 518 մ, հասնում 2761 մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 535 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1289 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 580 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 845 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գագաթներով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում է 3283 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1062 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 
15-21 սահմանակետերով անցնում 1944 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Գլաձոր, Շատին և Գետափ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10057 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.13 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՆԴԵՎԱԶ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գնդեվազ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սյունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Սարավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտավան գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արին գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ջերմուկ քաղաքային համայնքին:  

  
ԳՆԴԵՎԱԶ-ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի վարչական սահմանների 

հետ:  
  

ԳՆԴԵՎԱԶ-ՍԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գնդեվազ, Սարավան գյուղական համայնքների տարածքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի 

մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1546 մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 807 մ, 
հասնում 2391 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 284 մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով հատելով ճանապարհը, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնում է 1882 մ, հասնում Սարավան գետակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 12-33 
սահմանակետերով անցնում 2408 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 82 մ, հասնում 1683 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրհավաքով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36-38 սահմանակետերով անցնում 1298 մ, հասնում թիվ 
39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 
40-43 սահմանակետերով անցնելով 1596 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 545 մ, հասնում 1865 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 45 
սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-աևմուտք, լանջով, թիվ 46 
սահմանակետով անցնելով 1060 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 447 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
հատելով ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնում է 614 մ, հասնում լանջի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 431 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 50 
սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 403 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 631 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 484 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 273 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Գնդեվազ, Սարավան և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14791 մ է: 
  

ԳՆԴԵՎԱԶ-ԱՐՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գնդեվազ, Սարավան և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Սարավան գետակի 
ոլորապտույտների թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 2770 մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող Գնդեվազ, 
Զառիթափ և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2770 մ է: 
  

ԳՆԴԵՎԱԶ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Գնդեվազ, Զառիթափ և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է 1606 մ նիշով բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 742 մ, հասնում Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արփա գետի ոլորապտույտներով, թիվ 3-14 սահմանակետերով 
անցնում 2406 մ, հասնում Արփա գետի և նրա վտակի` Սարավանի հատման կետում գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, 
Սարավան վտակով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 980 մ, հասնում գետակի ափին գտնվող Գնդեվազ, 
Զառիթափ և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4128 մ է: 
  

ԳՆԴԵՎԱԶ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գնդեվազ, Արին գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 109 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա արևմուտք, ժայռերի եզրով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1234 մ, հասնում ժայռի 
կատարին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ժայռերի եզրի թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 888 մ, հասնում է Արփա գետի 
ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, Արփա գետի 
թիվ 7-26 սահմանակետերով անցնում 3376 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Ջերմուկ գնացող հանրապետական 
նշանակության ճանապարհը թիվ 28 սահմանակետով անցնում 331 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 750 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 150 մ, հասնում բարձունքի գագաթի վրա 
գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատելով առուներ, անցնում է 519 մ, հասնում ձորակի եզրի բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 971 մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
ջրբաժանի գագաթների թիվ 36 սահմանակետով անցնում 617 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 38 
սահմանակետով անցնում է 923 մ, հասնում 1762 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: 
Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ճանապարհը, 
ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետով անցնում 1006 մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 41 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 
1671 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Գնդեվազ, Արին և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12791 մ է: 
  

ԳՆԴԵՎԱԶ-ՋԵՐՄՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Գնդեվազ գյուղական, Ջերմուկ քաղաքային համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 983 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
765 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 99 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 766 մ, հասնում Արփա գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, ապա նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակի ոլորապտույտների թիվ 5-41 
սահմանակետերով անցնելով 4172 մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, ջրբաժանի թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 1609 մ, 
հասնում է ջրբաժանի թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 684 մ, 



հասնում թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, կոյուղու մաքրման կայանի 
եզրագծով անցնում է 350 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 486 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 48 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 495 մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրագծով, թիվ 50-51 
սահմանակետերով անցնելով 745 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Գնդեվազ, Արին գյուղական և 
Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11152 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.14 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գողթանիկ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարմրաշեն գյուղական 

համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մալիշկա գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Վերնաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հերմոն գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդահովիտ գյուղական համայնքին:  

  
ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գողթանիկ, Կարմրաշեն և Վարդահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, լանջերով և բլրագագաթներով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 4808 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, 
լանջերով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 2387 մ, հասնում է Գողթանիկ, Մալիշկա և Կարմրաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7195 մ է: 
  

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գողթանիկ, Մալիշկա և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով անցնում 1304 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 4239 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 920 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 281 մ, հասնում է 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 264 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 2356 մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 286 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 807 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 589 մ, հասնում է 2540 մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթի վրա գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 666 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 695 մ, 
հասնում է բլրի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնելով 231 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 488 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 28 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 973 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 
29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 30 



սահմանակետով անցնում 562 մ, հասնում բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 235 մ, հասնում Գողթանիկ, Մալիշկա և Վերնաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սամանագծի ընդհանուր երկարությունը 14896 մ է: 
  

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՎԵՐՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գողթանիկ, Վերնաշեն և Հերմոն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 236 մ, 
հասնում 2382 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, անցնում է 128 մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 232 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում 2306 մ նիշով բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների 
գագաթներով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 778 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Գողթանիկ, Վերնաշեն 
և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1721 մ է: 
  

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ժայռի եզրին գտնվող Գողթանիկ, Հերմոն և Վարդահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, գագաթներով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1005 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
ճանապարհը և Եղեգիս գետը, անցնում է 317 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի 
հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, ձորով, ապա լանջերով, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 1847 մ, հասնում է 
ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակներ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում է 1480 մ, հասնում ջրբաժանի Գողթանիկ, Հերմոն և 
Վերնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4649 մ է: 
  

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Բլրի գագաթին գտնվող Գողթանիկ, Վարդահովիտ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով և 
գագաթներով անցնում 2020 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջերով անցնում 1890 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 826 մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
ձորակներ, լանջերով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1728 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 
եռանկյունաչափական թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջերով հատում ձորը, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում է 2186 մ, հասնում է ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 
2113 մ, հասնում ձորի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետերով անցնում 1128 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: 
Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 469 մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում հարավարևմտյան ուղղությամբ, ապա արևմուտք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 623 մ, հասնում է Եղեգիս գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 20-41 սահմանակետերով 
անցնում 2356 մ, հասնում 1823 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 339 մ, հասնում վարելահողի եզրին 
գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով, վարելահողի եզրով, թիվ 
44-52 սահմանակետերով անցնում 2274 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Գողթանիկ, Վարդահովիտ և Հերմոն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18599 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.15 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՄՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գոմք գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արտավան գյուղական 

համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Գ-»-«Դ» հատվածով` Մարտիրոս գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Զառիթափ գյուղական համայնքին: 

  
ԳՈՄՔ-ԱՐՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գոմք, Արտավան և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 2247 մ և, հատելով Արտավան գնացող ճանապարհը, հասնում է ջրբաժանի թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով անցնում է 362 մ, հասնում 2221 մ նիշով բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում է 2466 մ, հասնում 2520 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի վրա գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրբաժանի թիվ 9-11 սահմանակետերով 
անցնելով 1448 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 506 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 353 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, հատում ժայռը, անցնում 210 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 874 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 17 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 1904 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 541 մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև հատում է ձորը, թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 174 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, հետո արևելք, լանջերով հատելով գագաթներ և ձորակ, անցնում է 913 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: 
Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով գագաթներ և 
ձորակներ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 2167 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը և անցնելով 237 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: 
Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում գագաթը, անցնում 411 մ, հասնում 
ձորակի եզրի թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
լանջերով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 1446 մ, հասնում ձորի զրին գտնվող Արտավան, Գոմք գյուղական 
համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16260 մ է: 
  

ԳՈՄՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Բ»-«Գ» 

  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԳՈՄՔ-ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գոմք, Մարտիրոս և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 
1116 մ, հասնում 2658 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 655 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհը, 
լանջերով, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում է 2752 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 12 սահմանակետին: 
Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնում 759 մ, հասնում Գոմք, Մարտիրոս գյուղական համայնքների տարածքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5397 մ է: 
  

ԳՈՄՔ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Գոմք, Զառիթափ և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1318 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1078 մ, հասնում Գյաբուտ գետակի ափին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը 
և, անցնելով 1240 մ, հասնում է լանջի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 399 մ, հասնում 1736.1 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 1266 մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 274 մ, հասնում 
ձորակի եզրի թիվ 13 սահմանակետին, ապա հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 182 մ, 
հասնում լանջի թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 15 սահմանակետով անցնում 688 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնելով 451 մ, հասնում է լանջի թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
վարելահողի եզրով անցնում 685 մ, հատելով Զառիթափ գնացող ճանապարհը, վարելահողի եզրով հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի 
թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնելով 2568 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 900 մ, հասնում Գոմք, Զառիթափ և Մարտիրոս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11049 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.16 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵԼՓԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ելփին գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Թառաթումբ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ռինդ, «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Չիվա գյուղական համայնքներին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի 
մարզին: 

  
ԵԼՓԻՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԵԼՓԻՆ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ելփին, Թառաթումբ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, լանջերով 
անցնում է 2769 մ, հասնում Ելփին, Թառաթումբ և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2769 մ է: 



  
ԵԼՓԻՆ-ՌԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Ձորի եզրին գտնվող Ելփին, Ռինդ և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-
արևելք, անցնում 2939 մ, հասնում Ելփին, Ռինդ և Չիվա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2939 մ է: 
  

ԵԼՓԻՆ-ՉԻՎԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ելփին, Չիվա և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1343 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 779 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 828 մ, հասնում 2098 մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական «Շրեստիսար» կոչվող 
թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 
6-10 սահմանակետերով անցնելով 1806 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, գերեզմանոցի 
եզրագծով անցնում է 604 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 788 մ, հասնում է ջրհավաքի 
թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ, հատելով Ելփին-Չիվա ճանապարհը, թիվ 18-25 սահմանակետերով անցնում է 1405 մ, հասնում թիվ 
26 սահմանակետին, ապա նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 141 մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 
108 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Արարատ-
Եղեգնաձոր միջպետական նշանակության ճանապարհը և, ձորակի թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնելով 1142 մ, 
հասնում է ջրբաժանի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 483 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Ելփին, Չիվա գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9428 մ է: 
  

ԵԼՓԻՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Ե»-«Զ» 

  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԵԼՓԻՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Արարատի մարզերի վարչական սահմանների 

հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
Հավելված 13.17 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Եղեգիս գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հերմոն գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շատին գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաբույնք և 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Հորբատեղ գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Գեղարքունիքի 



մարզին:  
  

ԵՂԵԳԻՍ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Եղեգիս, Հերմոն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1558 մ, հասնում է Եղեգիս գետի 
ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, գետով անցնում 3452 մ, հասնում գետի 
եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ձորակով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնելով 1058 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 797 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
ջրբաժանի թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 2520 մ, հասնոււմ բարձունքի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնելով 1627 մ, 
հասնում է ժայռի կատարի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 654 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով ճանապարհը, անցնում է 706 մ, հասնում Եղեգիս գետի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 23-54 
սահմանակետերով անցնում 4237 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Եղեգիս, Հերմոն և Շատին գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16609 մ է: 
  

ԵՂԵԳԻՍ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գետի ափին գտնվող Եղեգիս, Շատին և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
ճանապարհի թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 889 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 403 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 13 սահմանակետով անցնում 143 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, գետի թիվ 15-31 
սահմանակետերով անցնում 2394 մ, հասնում է Եղեգիս գետի ափին գտնվող Եղեգիս, Շատին և Հերմոն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3829 մ է: 
  

ԵՂԵԳԻՍ-ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Եղեգիս, Արտաբույնք և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով ու լանջերով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 3717 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 5-12 սահմանակետերով 
անցնելով 283 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 940 մ, հասնում 
թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1107 մ, հասնում 2134 մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 189 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնելով 1203 մ և հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 374 մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետով անցնում 673 մ, հասնում 1932 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սմբատաբերդ ամրոցի եզրագիծը, ջրբաժանի թիվ 25-30 
սահմանակետերով անցնում է 3048 մ, հասնում 1626 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 538 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Եղեգիս, Արտաբույնք և 
Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12072 մ է: 
  

ԵՂԵԳԻՍ-ՀՈՐԲԱՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 



  
Եղեգիս, Հորբատեղ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի վարչական տարածքների բաժանման 

«Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, լանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 2556 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Եղեգիս, 
Հորբատեղ և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2556 մ է: 
  

ԵՂԵԳԻՍ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի վարչական 

սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.18 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌԻԹԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Զառիթափ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արին գյուղական 

համայնքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Արտավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Գոմք գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մարտիրոս 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Փոռ, «Է»-«Ը» հատվածով` Ազատեկ գյուղական 
համայնքներին և «Ը»-«Ա» հատվածով` Վայք քաղաքային համայնքին: 

  
ԶԱՌԻԹԱՓ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Զառիթափ, Արին գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1790 մ, հասնում 1832 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատում է Արփա գետի վտակը, անցնում 467 մ, հասնում բարձունքի գագաթի 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով նույն վտակը, 
անցնում է 553 մ և ջրբաժանով հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանի թիվ 6-7 կետերով անցնում է 1589 մ, հասնում ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում դեպի արևելք, անցնում 729 մ, 
հասնում 1606 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 1082 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 664 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, հետո կրկին հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 13-16 սահմանակետերով 
անցնելով 1710 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 280 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Զառիթափ, Արին և Գնդեվազ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8863 մ է: 
  

ԶԱՌԻԹԱՓ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զառիթափ, Գնդեվազ և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 1606 մ նիշով բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 742 մ, հասնում Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արփա գետի ոլորապտույտներով, թիվ 3-14 սահմանակետերով 
անցնում է 2406 մ, հասնում Արփա գետի և նրա վտակի` Սարավանի հատման կետում գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, 
Սարավան վտակով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 980 մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող Զառիթափ, 
Գնդեվազ և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4128 մ է: 



  
ԶԱՌԻԹԱՓ-ԱՐՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Զառիթափ, Արտավան և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սարավան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 151 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189 մ, հասնում Արփա 
գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, վտակի ոլորապտույտների թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 495 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Արփի գետի վտակի ոլորապտույտների թիվ 
8-14 սահմանակետերով անցնում 950 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 203 մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 525 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 636 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով անցնում 921 մ, հասնում է Զառիթափ, Արտավան և Գոմք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070 մ է: 
  

ԶԱՌԻԹԱՓ-ԳՈՄՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Զառիթափ, Գոմք և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1318 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1078 մ, հասնում Գյաբուտ գետակի ափին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը 
և, անցնելով 1240 մ, հասնում է լանջի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 399 մ, հասնում 1736.1 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 1266 մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 274 մ, հասնում 
ձորակի եզրի թիվ 13 սահմանակետին, հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 182 մ, հասնում 
լանջի թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 688 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնելով 451 մ, հասնում է լանջի թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
վարելահողի եզրով անցնում 685 մ, հատելով Զառիթափ գնացող ճանապարհը, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 19-22 
սահմանակետերով անցնելով 2568 մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 24 սահմանակետով անցնում 900 մ, հասնում Զառիթափ, Գոմք և Մարտիրոս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11049 մ է: 
  

ԶԱՌԻԹԱՓ-ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
2063.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Զառիթափ, Մարտիրոս և Փոռ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 863 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով Զառիթափ գնացող ճանապարհը և գետակը, ջրբաժանի թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում է 1271 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 230 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
բնակավայրի եզրագծով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 483 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնելով 1316 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնելով 867 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 23-24 սահմանակետերով 
անցնելով 716 մ, հասնում 2222.6 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 693 մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետով անցնում 



1610 մ, հասնում է 2742.1 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 643 մ, հասնում է Զառիթափ, Մարտիրոս և Գոմք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8690 մ է: 
  

ԶԱՌԻԹԱՓ-ՓՈՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Զառիթափ, Փոռ և Ազատեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 114 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով նույն ուղղությամբ, ճանապարհի թիվ 2-16 սահմանակետերով անցնելով 
2001 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 223 մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, վարելահողի եզրով, ջրհավաքով, թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնելով 2007 մ, հասնում է թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 378 մ, 
հասնում է բլրի գագաթի թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, անցնում 284 մ, հասնում է թիվ 
28 սահմանակետին, ապա հատելով ճանապարհը և վարելահողի եզրով անցնելով 337 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 
29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 541 մ և, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 
537 մ, հասնում 1842 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 183 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին, 
ապա նույն ուղղությամբ անցնում 908 մ, հասնում է 2063.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Զառիթափ, 
Փոռ և Մարտիրոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7511 մ է: 
  

ԶԱՌԻԹԱՓ-ԱԶԱՏԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արփա գետի ափին գտնվող Զառիթափ, Ազատեկ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 149 մ, հասնում է Արփա գետի վտակի ջրախառնուրդի թիվ 1 սահմանակետին, ապա նշված վտակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 542 մ, հասնում է Զառիթափ, Ազատեկ և 
Փոռ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 691 մ է: 
  

ԶԱՌԻԹԱՓ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Զառիթափ, Արին գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 2202 մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 125 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 112 մ և հատելով 
ճանապարհը, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Զառիթափ, Ազատեկ գյուղական և Վայք քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2439 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.19 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵԴԵԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Զեդեա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մալիշկա գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վայք քաղաքային համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ազատեկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ագարակաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ԶԵԴԵԱ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  



Բարձունքի գագաթին գտնվող Զեդեա, Մալիշկա և Ագարակաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1137 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակը, անցնում է 517 մ, հասնում բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 360 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, անցնում է 600 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 346 մ, հասնում Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 
6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 7-31 
սահմանակետերով անցնելով 3756 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Զեդեա, Մալիշկա գյուղական և Վայք 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6716 մ է: 
  

ԶԵԴԵԱ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զեդեա, Մալիշկա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, Արփա գետի հոսանքին հակառակ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 665 մ, հասնում Արփա գետի և ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի 
ոլորանների թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 1389 մ, հասնում է Զեդեա, Ազատեկ գյուղական և Վայք 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2054 մ է: 
  

ԶԵԴԵԱ-ԱԶԱՏԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Զեդեա, Ազատեկ գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վտակի թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 762 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ձորակի թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 1220 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 19 սահմանակետին, 
ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373 մ, հասնում 1715 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով Զեդեա գնացող ճանապարհը, անցնում է 821 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում է 2587 մ, հասնում 
թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային 
ճանապարհը և, անցնելով 245 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
խոտհարքի եզրով անցնում 399 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և վարելահողի հատման կետում գտնվող թիվ 
28 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 563 մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
սեփականաշնորհված վարելահողերի կողքով անցնում 727 մ, հասնում Զեդեա, Ազատեկ և Ագարակաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8923 մ է: 
  

ԶԵԴԵԱ-ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Զեդեա, Մալիշկա և Ագարակաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1106 մ, հասնում 1509 մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 218 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 360 
մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 732 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 631 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 190 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնում 189 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ և, անցնելով 343 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը 



և վարելահողի եզրի թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 494 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 1128 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 16 սահմանակետով անցնելով 
1614 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 722 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող Զեդեա, Ագարակաձոր և Ազատեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7726 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.20 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Թառաթումբ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիս-արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղնջաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Քարագլուխ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սալլի 
գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հորս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ռինդ 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ելփին գյուղական համայնքին, արևմուտքից և 
հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին:  

  
ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Թառաթումբ, Աղնջաձոր գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 344մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214մ, հասնում լանջի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում 534մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջի 
թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ18 սահմանակետին, 
այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 351մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 
սահմանակետերով անցնելով 2695 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 358 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում գետի ափին գտնվող 
Թառաթումբ, Աղնջաձոր և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919 մ է: 
  

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Թառաթումբ, Քարագլուխ և Աղնջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սելիմ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի թիվ 1-
13 սահմանակետերով անցնում 2275 մ, հասնում է Սելիմ գետի ափին գտնվող Թառաթումբ, Քարագլուխ և Սալլի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2275 մ է:  
  



ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ՍԱԼԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Թառաթումբ, Սալլի և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 1217 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Թառաթումբ, Հորս և Սալլի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1217 մ է: 
  

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ՀՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Թառաթումբ, Հորս և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը և բարձունքը, լանջով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում է 1780 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից ձորակով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, ձորի թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 572 մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 201 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 31 մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 425 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
17 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 18-20 սահմանակետերով 
անցնելով 286 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 381 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնում 385 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 206 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 295 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 220 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնելով 1096 մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանի թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 1523 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում Թառաթումբ գետակը և, թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 358 մ, հասնում 
է 2160 մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնելով 1998 մ, հասնում է ձորակի 
եզրի թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում է ձորակը, ջրբաժանի թիվ 44 
սահմանակետով անցնում 521 մ, հասնում բլրագագաթի վրա գտնվող Թառաթումբ, Հորս և Սալլի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10427 մ է: 
  

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ՌԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Թառաթումբ, Ռինդ և Ելփին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով 
ձորակը, լանջով անցնում է 555 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 821 մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող Թառաթումբ, Ռինդ և Հորս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1376 մ է: 
  

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ԵԼՓԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Թառաթումբ, Ելփին գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակներ, լանջերով անցնում է 2769 մ, հասնում Թառաթումբ, Ելփին և Ռինդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2769 մ է: 
  

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
«Է»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի վարչական 



սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, խմբ. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

   
Հավելված 13.21 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Կարմրաշեն գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հերհեր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Մալիշկա, «Դ»-«Ե» հատվածով` Գողթանիկ և «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդահովիտ գյուղական 
համայնքներին:  

  
ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության 

պետական սահմանի հետ: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՀԵՐՀԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կարմրաշեն, Հերհեր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջերով և դաշտային ճանապարհով անցնում 4366 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1216 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, հատում մեծ ձորը, անցնում 1034 մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, լանջերով հատելով դաշտային ճանապարհը, 
անցնում է 3079 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհներ և, անցնելով 1603 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի 
թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 996 մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը և, 
անցնելով 1374 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ճանապարհը և ձորակը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 
8-10 սահմանակետերով անցնում 10467 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Հերհեր գետի վտակի ոլորապտույտների թիվ 
12-57 սահմանակետերով անցնում 4874 մ, հասնում Հերհեր գետի ափին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 210 մ, հասնում թիվ 59 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, XII դարի գերեզմանոցի եզրագծով, թիվ 60-62 
սահմանակետերով անցնում 789 մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Հերհեր գետակը, վարելահողի եզրի թիվ 64 սահմանակետով անցնում 630 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
դամբարանադաշտի և վարելահողի եզրագծով հատելով Կարմրաշեն տանող ճանապարհը, թիվ 66-67 
սահմանակետերով անցնում է 712 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից 
սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում 338 մ, հասնում թիվ 69 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում ճանապարհը և, անցնելով 74 մ, հասնում է թիվ 70 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 466 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 71 
սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ավազահանքի 
կողքով անցնում 385 մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով, թիվ 73-75 սահմանակետերով անցնում 1505 մ, հասնում Դալիթափա կոչվող սարի գագաթին գտնվող 
Կարմրաշեն, Հերհեր և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34117 մ է: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  



Կարմրաշեն, Մալիշկա և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 2131 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորը և, անցնելով 561 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1740 մ, հասնում 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, ճանապարհի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 2365 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 1258 մ, հասնում է 2527 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 468 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: 
Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետով անցնում 
952 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը և 
Եղեգիս գետի վտակը, ջրբաժանի թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 2284 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
գագաթներով, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնելով 1523 մ, հասնում է բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գագաթներով, թիվ 29 սահմանակետով 
անցնում 594 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթների թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնելով 738 մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 34-36 
սահմանակետերով անցնում 1603 մ, հասնում 2586 մ նիշ ունեցող Դալիթափա եռանկյունաչափական կետի հետ 
համընկնող Կարմրաշեն, Մալիշկա և Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16216 մ է: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԳՈՂԹԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կարմրաշեն, Գողթանիկ և Վարդահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, լանջերով և բլրագագաթներով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 4808 մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, 
լանջերով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 2387 մ, հասնում է Կարմրաշեն, Գողթանիկ և Մալիշկա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7195 մ է: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Կարմրաշեն, Վարդահովիտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնում 2510 մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող Կարմրաշեն, Վարդահովիտ և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2510 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.22 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԵՐՄՈՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հերմոն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Վարդահովիտ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գողթանիկ գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Վերնաշեն, «Ե»-«Զ» հատվածով` Գլաձոր գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Շատին գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Եղեգիս գյուղական համայնքին:  

  
ՀԵՐՄՈՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի վարչական 

սահմանների հետ:  
  

ՀԵՐՄՈՆ-ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հերմոն, Վարդահովիտ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով անցնում 232 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 331 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 126 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 985 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով 
անցնում 972 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 515 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ, լանջով անցնում 407 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը, հատելով ձորը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում է 1565 
մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող 2732 մ նիշ ունեցող թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 698 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 196 մ, հասնում լանջի թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 636 մ, 
հասնում Կարակայա կոչվող գագաթի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 212 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով ժայռերը, անցնում է 643 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջերով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 1670 մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 
1517 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով գետակը և ճանապարհը, անցնում է 1114 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Հերմոն, Վարդահովիտ և 
Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին։ 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11819 մ է:  
  

ՀԵՐՄՈՆ-ԳՈՂԹԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ժայռի եզրին գտնվող Հերմոն, Գողթանիկ և Վարդահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, գագաթներով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1005 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
ճանապարհը և Եղեգիս գետը, անցնում է 317 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի 
հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, ձորով, ապա լանջերով, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 1847 մ, հասնում է 
ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակներ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում է 1480 մ, հասնում ջրբաժանի Հերմոն, Գողթանիկ և 
Վերնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4649 մ է: 
  

ՀԵՐՄՈՆ-ՎԵՐՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հերմոն, Վերնաշեն և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 380 մ, 
հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 527 մ, հասնում է գագաթի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 385 մ, հասնում լանջին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 708 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
Հերմոն, Վերնաշեն և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2000 մ է: 
  

ՀԵՐՄՈՆ-ԳԼԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  



Բարձունքի գագաթին գտնվող Հերմոն, Գլաձոր և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1195 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 363 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 270 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 296 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 259 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 1352 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրի ոլորապտույտներով անցնում 1476 մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 111 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող Հերմոն, Գլաձոր և Վերնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5322 մ է: 
  

ՀԵՐՄՈՆ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Եղեգիս գետի ափին գտնվող Հերմոն, Շատին և Եղեգիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ, 
ժայռերի գագաթներով, այնուհետև ջրբաժանով, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում է 3206 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող Հերմոն, Շատին և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3206 մ է: 
  

ՀԵՐՄՈՆ-ԵՂԵԳԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Հերմոն, Եղեգիս գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1558 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, գետով անցնում 3452 մ, հասնում գետի եզրին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, 
թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնելով 1058 մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 797 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
ջրբաժանի թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 2520 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնելով 1627 մ, 
հասնում է ժայռի կատարի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 654 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով ճանապարհը, անցնում է 706 մ, հասնում Եղեգիս գետի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 23-54 
սահմանակետերով անցնում 4237 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Հերմոն, Եղեգիս և Շատին գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16609 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.23 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԵՐՀԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հերհեր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջերմուկ քաղաքային համայնքին, հարավ-
արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արին գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Մալիշկա գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Կարմրաշեն գյուղական համայնքին:  

  



ՀԵՐՀԵՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
«Ա»-«Բ» սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության 

պետական սահմանի հետ: 
  

ՀԵՐՀԵՐ-ՋԵՐՄՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հերհեր գյուղական, Ջերմուկ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արփա գետի վտակի հունով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 7299 մ, հասնում ձորերի հատման 
կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2668 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 425 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 442 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ, լանջերով հատելով 
ձորը և բարձունքը, անցնում է 3837 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակը, լանջերով 
անցնում է 3855 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 1651 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատում ձորակը, հասնում հաջորդ ձորակին, ապա այդ ձորակով 
և լանջով անցնում 2631 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, բարձունքներով, գագաթներով, 
լանջերով և ձորակի եզրով անցնում 4133 մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, բարդ ռելիեֆային տեղանքով, թիվ 12 սահմանակետով 
անցնելով 1467 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1298 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 15-16 
սահմանակետերով անցնում 781 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնում 1006 
մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Հերհեր, Արին գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31492 մ է: 
  

ՀԵՐՀԵՐ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հերհեր, Արին և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2008 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1600 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ջրբաժանի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1848 
մ, հասնում 1852 մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1036 մ, հասնում բարձունքի գագաթի 
թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Հերհեր տանող ճանապարհը, Հերհեր 
գետակը և, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 1076 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը Հերհեր գետի վտակով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12-18 սահմանակետերով 
անցնում 895 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 1028 մ, հասնում է 1829 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի 
թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 816 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 
22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 943 մ, հասնում 1888 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 
363 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 746 մ, հասնում լանջի թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 317 մ, հասնում 2004 մ նիշ ունեցող Կարաուլխանա կոչվող եռանկյունաչափական 
կետին, որը համընկնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 763 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս, ջրբաժանով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 1202 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 30 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է դեպի հյուսիս, հատում Կալադարա գետակը, անցնում 183 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 31 



սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 2536 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, այնուհետև լանջով անցնելով 2789 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 33 սահմանակետին: 
Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 530 մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 699 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, ժայռի 
եզրով, բարձունքների գագաթների թիվ 36-63 սահմանակետերով անցնում 1575 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին 
գտնվող Հերհեր, Արին գյուղական և Ջերմուկ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20945 մ է: 
  

ՀԵՐՀԵՐ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սարի գագաթին գտնվող Հերհեր, Մալիշկա և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1082 մ, հասնում բարձունքի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 340 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 952 մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 671 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 7 
սահմանակետին, այստեղից հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-11 
սահմանակետերով անցնում 1876 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1599 մ, հասնում 2107 մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 450 
մ, հասնում 2102 մ նիշով սարի գագաթի թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 511 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արփա գետի վտակը, անցնում 781 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 384 մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող Հերհեր, 
Մալիշկա և Արին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8644 մ է: 
  

ՀԵՐՀԵՐ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Հերհեր, Կարմրաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջերով և դաշտային ճանապարհով անցնում 4366 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1216 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, հատում մեծ ձորը, անցնում 1034 մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, լանջերով հատելով դաշտային ճանապարհը, 
անցնում է 3079 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհներ և, անցնելով 1603 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի 
թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 996 մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորակը և, անցնելով 1374 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ճանապարհը և ձորակը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 
8-10 սահմանակետերով անցնում 10467 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Հերհեր գետի վտակի ոլորապտույտների թիվ 
12-57 սահմանակետերով անցնում 4874 մ, հասնում Հերհեր գետի ափին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 210 մ, հասնում թիվ 59 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, XII դարի գերեզմանոցի եզրագծով, թիվ 60-62 
սահմանակետերով անցնում 789 մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Հերհեր գետակը, վարելահողի եզրի թիվ 64 սահմանակետով անցնում 630 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
դամբարանադաշտի և վարելահողի եզրագծով հատելով Կարմրաշեն տանող ճանապարհը, թիվ 66-67 
սահմանակետերով անցնում է 712 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից 
սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրհավաքով անցնում 338 մ, հասնում թիվ 69 



սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում ճանապարհը և, անցնելով 74 մ, հասնում է թիվ 70 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 466 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 71 
սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ավազահանքի 
կողքով անցնում 385 մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով, թիվ 73-75 սահմանակետերով անցնում 1505 մ, հասնում Դալիթափա կոչվող սարի գագաթին գտնվող 
Հերհեր, Կարմրաշեն և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34117 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.24 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՐԲԱՏԵՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հորբատեղ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: Համայնքը հյուսիս-արևելքից 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղեգիս գյուղական համայնքին, արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Գ» 
հատվածով` Արտաբույնք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարագլուխ գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին: 

  
ՀՈՐԲԱՏԵՂ-ԵՂԵԳԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հորբատեղ, Եղեգիս գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, լանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 2556 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող Հորբատեղ, Եղեգիս և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2556 մ է: 
  

ՀՈՐԲԱՏԵՂ-ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի վրա գտնվող Հորբատեղ, Արտաբույնք և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
անցնում 477 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ժայռերը, 
լանջով անցնում է 804 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք ու հարավ-արևելք, ջրհավաքի թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնելով 1613 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնելով 1258 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 147 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 14 սահմանակետով անցնում 714 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 239 մ, հասնում 2570 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 621 մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրհավաքի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 360 մ, հասնում 
թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 279 
մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով 
ճանապարհը, Եղեգիս գետի վտակը և, անցնելով 810 մ, հասնում է լանջի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 277 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 22 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի վտակի թիվ 23-32 սահմանակետերով 
անցնում 1920 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի 
թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1391 մ, հասնում 2235 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 36 սահմանակետին: 
Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 37-38 սահմանակետերով 
անցնում 850 մ, հասնում է 2198 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնելով 1409 մ, հասնում է թիվ 43 
սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 369 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհը և վտակը, 
անցնում է 280 մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-



արևելք, վարելահողի եզրի թիվ 46 սահմանակետով անցնելով 360 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա 
փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 139 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 464 մ, հասնում 
թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 170 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 51 
սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 52-53 
սահմանակետերով անցնում 725 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 816 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 55 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս, ջրբաժանով անցնում 1160 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 500 մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 233 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 
58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 2887 մ, հասնում 
ձորի եզրի թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, 
անցնում է 1579 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Հորբատեղ, Արտաբույնք և Եղեգիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22851 մ է: 
  

ՀՈՐԲԱՏԵՂ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բարձունքի վրա գտնվող Հորբատեղ, Քարագլուխ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597 
մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Հորբատեղ, Քարագլուխ և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 597 մ է: 
  

ՀՈՐԲԱՏԵՂ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի վարչական 

սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.25 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՐՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Հորս գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սալլի գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շատին գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աղավնաձոր 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ռինդ գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Թառաթումբ գյուղական համայնքին: 

  
ՀՈՐՍ-ՍԱԼԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հորս, Սալլի և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
անցնում 645 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 445 մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 627 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 
սահմանակետին, հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 329 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Հորս, 
Սալլի և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2046 մ է: 
  

ՀՈՐՍ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հորս, Շատին և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 518 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում գետը, անցնում 645 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, 



այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 
1837 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով անցնում 703 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք և, անցնելով 250 մ, հասնում է 2116 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 621 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա վարելահողի եզրով 
կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 302 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 12 սահմանակետով 
անցնում 354 մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 266 մ, հասնում Սելիմ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, 
նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վտակի թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնելով 1018 մ, հասնում է 
ձորակի եզրի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23-28 
սահմանակետերով անցնում 1163 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
260 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 262 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, գագաթներով, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 670 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 233 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
Հորս, Շատին և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9104 մ է: 
  

ՀՈՐՍ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Անտառի եզրին գտնվող Հորս, Աղավնաձոր և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 235 մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 
1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 310 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի գագաթներով, 
թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնելով 1390 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 328 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով և 
անտառի եզրով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 1412 մ, հասնում 2197 մ նիշով սարի գագաթին գտնվող 
Հորս, Աղավնաձոր և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3676 մ է: 
  

ՀՈՐՍ-ՌԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հորս, Ռինդ և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով ջրբաժանը, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 2966 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է 2772 մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1021 
մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 2567 մ նիշ ունեցող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1272 մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող Հորս, Ռինդ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5259 մ է: 
  

ՀՈՐՍ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Հորս, Թառաթումբ և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը և բարձունքը, լանջով` թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում է 1780 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից ձորակով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, ձորի թիվ 7-13 սահմանակետերով անցնում 572 մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 201 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 31 մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 425 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
17 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 18-20 սահմանակետերով 
անցնելով 286 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 



հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 381 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնում 385 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 206 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 295 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 220 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնելով 1096 մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանի թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 1523 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում Թառաթումբ գետակը և թիվ 37 սահմանակետով անցնելով 358 մ, հասնում 
է 2160 մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-42 սահմանակետերով անցնելով 1998 մ, հասնում է ձորակի 
եզրի թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում է ձորակը, ջրբաժանի թիվ 44 
սահմանակետով անցնում 521 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Հորս, Թառաթումբ և Սալլի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10427 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.26 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱԼԻՇԿԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մալիշկա գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարմրաշեն, «Բ»-«Գ» հատվածով` Հերհեր և «Գ»-

«Դ» հատվածով` Արին գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վայք քաղաքային 
համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Զեդեա գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Ագարակաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղեգնաձոր քաղաքային, 
«Ը»-«Թ» հատվածով` Գլաձոր գյուղական և «Թ»-«Ժ» հատվածով` Վերնաշեն գյուղական համայնքներին, հյուսիս-
արևմուտքից և հյուսիսից «Ժ»-«Ա» հատվածով` Գողթանիկ գյուղական համայնքին: 

  
ՄԱԼԻՇԿԱ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մալիշկա, Կարմրաշեն և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 2131 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորը և, անցնելով 561 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1740 մ, հասնում 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, ճանապարհի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 2365 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 1258 մ, հասնում է 2527 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 468 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: 
Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետով անցում 
952 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը և 
Եղեգիս գետի վտակը, ջրբաժանի թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում է 2284 մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
գագաթներով, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնելով 1523 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գագաթներով, թիվ 29 սահմանակետով 
անցնում 594 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթների թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնելով 738 մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 34-36 
սահմանակետերով անցնում 1603 մ, հասնում 2586 մ նիշ ունեցող Դալիթափա եռանկյունաչափական կետին 
համընկնող Մալիշկա, Կարմրաշեն և Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16216 մ է: 



  
ՄԱԼԻՇԿԱ-ՀԵՐՀԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
2586 մ նիշ ունեցող Դալիթափա եռանկյունաչափական կետին համընկնող Մալիշկա, Հերհեր և Կարմրաշեն 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1082 մ, հասնում բարձունքի թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 340 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում է 952 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 
671 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 1876 մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: 
Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում 1599 մ, հասնում 2107 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 450 մ, հասնում 2102 մ նիշով սարի գագաթի թիվ 17 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 511 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արփա գետի 
վտակը, անցնում 781 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 384 մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Հերհեր և Արին գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8644 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ԱՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
2008 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Արին և Հերհեր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582 մ, 
հատելով Հերհեր գետի վտակը, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 816 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 457 մ, հատելով ճանապարհը, հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 457 մ, 
հատելով ճանապարհը հասնում է բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հետո հարավ, թիվ 5 սահմանակետով, վարելահողի եզրով անցնելով 1046 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 
6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, վարելահողի եզրի թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 1465 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 915 մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 220 մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 721 մ, հասնում վարելահողի 
եզրի թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթների թիվ 15-18 
սահմանակետերով անցնելով 2649 մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 122 մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով, բլուրների գագաթներով և թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 666 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Արին գյուղական և Վայք 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9658 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ՎԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Արին գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի 
եզրով, բլուրներով անցնում 842 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
201 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, 
անցնում է 286 մ, հասնում 1301 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 299 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վայք-Եղեգնաձոր ճանապարհը, անցնում է 179 մ, հասնում Արփա գետի եզրին 
գտնվող Մալիշկա, Զեդեա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1807 մ է: 



  
ՄԱԼԻՇԿԱ-ԶԵԴԵԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Զեդեա և Ագարակաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1137 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակը, անցնում է 517 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 360 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, անցնում է 600 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 346 մ, հասնում Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Արփա գետի ափին գտնվող թիվ 7-31 սահմանակետերով անցնելով 
3756 մ, հասնում Արփա գետի ափին գտնվող Մալիշկա, Զեդեա գյուղական և Վայք քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6716 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մալիշկա, Ագարակաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արփա գետի ափին, սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, գետի թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1980 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1494 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 808 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Ագարակաձոր և Զեդեա գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4282 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Մալիշկա, Գլաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 787 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 165 մ, 
հասնում ճանապարհի և այգու եզրագծի հատման կետում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևմուտք, այգու եզրով անցնում 102 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 869 մ, 
հասնում 1286 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, նույն 
ջրբաժանի թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 454 մ, հասնում է Արփա գետի ափին գտնվող Մալիշկա, 
Ագարակաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2377 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ԳԼԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Մալիշկա, Վերնաշեն և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 493 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 393 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
Մալիշկա, Գլաձոր գյուղական և Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 887 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ՎԵՐՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Բլրի գագաթին գտնվող Մալիշկա, Վերնաշեն և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հասնում ձորին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորերով, ապա լանջերով ու ջրբաժանով անցնում 3560 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 94 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով 



անցնում է 1107 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ ջրբաժանով, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում 1680 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1190 մ, հասնում է ջրբաժանի 
թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով, թիվ 14-16 
սահմանակետերով անցնում 1907 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 255 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
313 մ, հասնում 2163 մ նիշով բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, բլրագագաթները, թիվ 20-25 
սահմանակետերով անցնում 3670 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատելով ֆերմա տանող ճանապարհը, վարելահողի եզրագծի թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում է 
1664 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 31-37 սահմանակետերով անցնում 734 մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
շրջանցելով այգին, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնում է 504 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ճանապարհը, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 256 մ, հասնում 
Մալիշկա գետի ափին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված գետի թիվ 
45-49 սահմանակետերով անցնում 497 մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 444 մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 697 մ, հասնում 1601 մ նիշով բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 414 մ, հասնում հաջորդ բլրի 
գագաթի թիվ 53 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով, թիվ 54 
սահմանակետով անցնում 1078 մ, հասնում է Մալիշկա, Վերնաշեն և Գլաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20066 մ է: 
  

ՄԱԼԻՇԿԱ-ԳՈՂԹԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
Մալիշկա, Գողթանիկ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով անցնում 1304 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 4239 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 920 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 281 մ, հասնում է 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 264 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 2356 մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 286 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 807 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 589 մ, հասնում է 2540 մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 666 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 695 մ, հասնում բլրի 
գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնելով 231 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 488 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 973 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 30 սահմանակետով անցնում 
562 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 235 մ, 
հասնում Մալիշկա, Գողթանիկ և Վերնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14896 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.27 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման



մասին» ՀՀ օրենքի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մարտիրոս գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: Համայնքը հյուսիսից «Ա»-

«Բ» հատվածով սահմանակից է Փոռ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Զառիթափ գյուղական 
համայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գոմք գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Սերս և «Զ»-«Է» հատվածով` Խնձորուտ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` 
Ազատեկ գյուղական համայնքին: 

  
ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ՓՈՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սարի գագաթին գտնվող Մարտիրոս, Փոռ և Ազատեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 750 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, 
վարելահողի եզրով անցնում է 236 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով դեպի հարավ-
արևելք և արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 506 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 8 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 172, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, ճանապարհի 
թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 751 մ, հասնում է ճանապարհի և ջրհավաքի հատման թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 14-17 
սահմանակետերով անցնում է 721 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1335 մ, հասնում 2063.5 մ նիշ 
ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Մարտիրոս, Փոռ և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4782 մ է: 
  

ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ԶԱՌԻԹԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
2063.5 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող Մարտիրոս, Զառիթափ և Փոռ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 863 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով Զառիթափ գնացող ճանապարհը և գետակը, ջրբաժանի թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում է 1271 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 230 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
բնակավայրի եզրագծով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 483 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնելով 1316 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնելով 867 մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 23-24 սահմանակետերով 
անցնելով 716 մ, հասնում 2222.6 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 693 մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետով անցնում 
1610 մ, հասնում է 2742.1 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 643 մ, հասնում է Մարտիրոս, Զառիթափ և Գոմք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8690 մ է: 
  

ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ԳՈՄՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մարտիրոս, Գոմք և Զառիթափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 
1116 մ, հասնում 2658 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 655 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 117 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակները, դաշտային ճանապարհը, 
լանջերով, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում է 2752 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 12 սահմանակետին: 
Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնում 759 մ, հասնում է Մարտիրոս, Գոմք, գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5397 մ է: 
  

ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ՍԵՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մարտիրոս, Սերս և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 246 մ, հասնում 2116 մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 421 մ, հասնում հաջորդ 
բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հատելով 
ճանապարհը, անցնում է 345 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 244 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 418 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 89 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 178 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 222, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 300 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնում 833 մ և, հատելով ճանապարհը, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրհավաքի թիվ 
17 սահմանակետով անցնելով 427 մ, հասնում է ջրհավաքի թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում է 532 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ջրբաժանով անցնում 772 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 409 մ, հասնում 2164 մ 
նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
վարելահողի եզրով անցնում 396 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 1958 մ, հասնում 
վարելահողի եզրի թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 15 մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 537 մ, հասնում 
վարելահողի եզրի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 360 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, ջրհավաքով անցնում 314 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնելով 1654 մ, հասնում է թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241 մ, հասնում 
թիվ 40 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 154 մ հասնում 2586 մ նիշ ունեցող 
սարի գագաթի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով հատելով ձորակը, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 1133 մ, հասնում 2696 մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթի թիվ 44 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 45-47 
սահմանակետերով անցնում 1979 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 2206 մ, հասնում 
Մարտիրոս, Սերս գյուղական համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16384 մ է: 
  

ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ԽՆՁՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Մարտիրոս, Խնձորուտ և Ազատեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Խնձորուտ գնացող 



ճանապարհը, ձորակի թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 997 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 411 մ, հասնում 2172 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 4 սահմանակետով անցնում 655 մ, հասնում է Մարտիրոս, Խնձորուտ և Սերս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2063 մ է: 
  

ՄԱՐՏԻՐՈՍ-ԱԶԱՏԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
2191 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Մարտիրոս, Ազատեկ և Փոռ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 500 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 837 մ, հասնում 2129 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 
805 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
438 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Հորադիս գնացող 
ճանապարհը, ձորակի թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 1291 մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի 
ոլորապտույտներով, թիվ 12-26 սահմանակետերով անցնում 2160 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող Մարտիրոս, 
Ազատեկ և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6030 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.28 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՏԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Շատին գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: ամայնքը հյուսիսից «Ա»-

«Բ» հատվածով սահմանակից է Սալլի, «Բ»-«Գ» հատվածով` Արտաբույնք և «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգիս 
գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հերմոն գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Գլաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Գետափ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` 
Հորս գյուղական համայնքին: 

  
ՇԱՏԻՆ-ՍԱԼԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շատին, Հորս և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, 

որը գտնվում է հեղեղատարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 397 մ, հասնում 
բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով 
ճանապարհը, անցնում է 385 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատում 
է Սելիմ գետը, ճանապարհը, անցնում 392 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Մարտունի գնացող ճանապարհին զուգահեռ անցնելով 
648 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի 
գագաթներով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1148 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 729 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող, 1766 մ 
նիշ ունեցող Շատին, Սալլի և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3699 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Շատին, Արտաբույնք և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք, բլրագագաթների թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 1300 
մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 



է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 106 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 762 մ, հասնում Շատին բնակավայրի հյուսիսային եզրագծին` Եղեգիս 
գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 958 մ, հասնում է բնակավայրի հյուսիսային 
եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի 
եզրագծով անցնում 110 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 
սահմանակետով անցնելով 255 մ, հասնում է Եղեգիս գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Շատին, Արտաբույնք և 
Եղեգիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3490 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ԵՂԵԳԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Շատին, Եղեգիս և Հերմոն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
ճանապարհի թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 889 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 403 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 13 սահմանակետով անցնում 143 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, գետի թիվ 15-32 
սահմանակետերով անցնում 2394 մ, հասնում է Եղեգիս գետի ափին գտնվող Շատին, Եղեգիս և Արտաբույնք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3707 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Եղեգիս գետի ափին գտնվող Շատին, Եղեգիս և Հերմոն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հետո 
հարավ, ժայռերի գագաթներով, այնուհետև ջրբաժանով թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում է 3206 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող Շատին, Հերմոն և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3206 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ԳԼԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Շատին, Գլաձոր և Հերմոն գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 518 մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող, 2761 մ նիշով թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 535 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1289 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 580 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 845 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գագաթներով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 3283 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1062 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 
15-21 սահմանակետերով անցնում 1944 մ, հասնում գետի ափին գտնվող Շատին, Գլաձոր և Գետափ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10057 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Շատին, Գետափ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
սեփականաշնորհված հողերի կողքով անցնող ճանապարհի ոլորապտույտներով, ապա լանջով անցնում է 1297 մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնելով 1677 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 



1372 մ, հասնում Եղեգիս գետի ափին գտնվող Շատին, Գետափ և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Շատին, Հորս և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 1094 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և ջրբաժանով անցնելով 596 մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով 
միանում ձորակին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, ապա միանում դաշտային ճանապարհին, 
ճանապարհի ոլորապտույտներով շարունակվում դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 3593 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Շատին, Աղավնաձոր և Գետափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5283 մ է: 
  

ՇԱՏԻՆ-ՀՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Շատին, Հորս և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 518 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում գետը, անցնում 645 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 
1837 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով անցնում 703 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք և, անցնելով 250 մ, հասնում է 2116 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 621 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա վարելահողի եզրով 
կրկին թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 302 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 12 սահմանակետով 
անցնում 354 մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 266 մ, հասնում Սելիմ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, 
նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վտակի թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնելով 1018 մ, հասնում է 
ձորակի եզրի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 23-28 
սահմանակետերով անցնում 1163 մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
260 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 262 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, գագաթներով, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 670 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 
34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 233 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
Շատին, Հորս և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9104 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.29 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՉԻՎԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Չիվա գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ռինդ գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արենի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ելփին 
գյուղական համայնքին:  

  
ՉԻՎԱ-ՌԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  



Չիվա, Ռինդ և Ելփին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 222 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, ապա լանջով անցնում 1873 մ, հասնում թիվ 
2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնելով 948 մ, հասնում բարձունքի թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 765 
մ, հասնում 2313 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում 912 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-11 
սահմանակետերով անցնում 2628 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1438 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 428 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա հատելով Ելփին տանող ճանապարհը, թեքվում 
է դեպի արևմուտք, անցնում 167 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 386 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 17 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 659 մ, հասնում ջրբաժանի և 
վարելահողի եզրի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 495 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, ճանապարհի թիվ 20-25 սահմանակետերով անցնում է 2488 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 26 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ճանապարհով անցնում 276 մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 149 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 433 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Ռինդի բնակավայրի եզրի թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնելով 505 մ, 
հասնում է բնակավայրի եզրով անցնող ճանապարհի թիվ 32 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, բնակավայրի եզրագծով անցնող դրենաժի թիվ 33-38 սահմանակետերով անցնում 369 մ, հասնում թիվ 39 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 206 մ, հասնում 1301 մ նիշ ունեցող 
բարձունքի գագաթին գտնվող Չիվա, Ռինդ և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15349 մ է: 
  

ՉԻՎԱ-ԱՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Եռանկյունաչափական 1538 մ նիշ ունեցող կետից, որը հանդիսանում է նաև Չիվա, Արենի գյուղական 

համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 1232 մ, հասնում բլրի գագաթի 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 786 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով 
անցնում 345 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով անցնում 515 մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով` թիվ 
5 սահմանակետով, անցնում 414 մ, հասնում Ելփին գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը արտադրական մասի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Ելփին-Արենի 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 449 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 183 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 411 մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
428 մ, հասնում 1301 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտվող Չիվա, Արենի և Ռինդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4763 մ է: 
  

ՉԻՎԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 
«Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՉԻՎԱ-ԵԼՓԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Չիվա, Ելփին և Ռինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1343 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 779 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 828 մ, հասնում 2098 մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական 
«Շրեստիսար» կոչվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 1806 մ, հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով ճանապարհը, գերեզմանոցի եզրագծով անցնում է 604 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 788 մ, հասնում է 
ջրհավաքի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ, հատելով Ելփին-Չիվա ճանապարհը, թիվ 18-25 սահմանակետերով անցնում է 1405 մ, 
հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 141 մ, 
հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորակով անցնում 108 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում Արարատ-Եղեգնաձոր միջպետական նշանակության ճանապարհը և, ձորակի թիվ 29-32 սահմանակետերով 
անցնելով 1142 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 483 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Չիվա, Ելփին գյուղական 
համայնքների տարածքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9428 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.30 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՌԻՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ռինդ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թառաթումբ գյուղական համայնքին, հյուսիս-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հորս գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աղավնաձոր 
գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արենի գյուղական համայնքին, հարավից և 
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Չիվա գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` 
Ելփին գյուղական համայնքին:  

  
ՌԻՆԴ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Ռինդ, Թառաթումբ և Ելփին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով 
ձորակը, լանջով անցնում է 555 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 821 մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող Ռինդ, Թառաթումբ և Հորս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1376 մ է: 
  

ՌԻՆԴ-ՀՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ռինդ, Հորս և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով ջրբաժանը, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 2966 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է 2772 մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1021 
մ, հասնում 2567 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1272 մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող Ռինդ, Հորս և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5259 մ է: 
  

ՌԻՆԴ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
Անտառի եզրին գտնվող Ռինդ, Աղավնաձոր և Հորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 224 մ, հասնում 2681 մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթի «Ուլուգյուր» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 460 մ և ջրբաժանով հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 1035 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղավնաձոր գետի թիվ 6-22 սահմանակետերով անցնելով 2442 մ, 
հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
24 սահմանակետով անցնում 400 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնելով 646 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի 
թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 
1163 մ, հասնում 1722 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Աղավնաձոր գնացող 
ճանապարհը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 663 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 828 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 39 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 40-43 սահմանակետերով անցնում 1560 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 44 սահմանակետին, որտեղ 
հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, խաղողի այգու եզրագծով` թիվ 45-48 
սահմանակետերով անցնում է 1716 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ռինդ, Աղավնաձոր և Արենի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11289 մ է: 
  

ՌԻՆԴ-ԱՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ռինդ, Չիվա և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, 

որը գտնվում է 1301 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ռինդ 
բնակավայրի եզրագծով անցնում 254 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, ապա հատելով Ռինդ գնացող ճանապարհը, թիվ 2-7 սահմանակետերով 
անցնում է 2424 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 1118 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ռինդ, Արենի և 
Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3796 մ է: 
  

ՌԻՆԴ-ՉԻՎԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ռինդ, Չիվա և Ելփին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 222 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, ապա լանջով անցնում 1873 մ, հասնում թիվ 
2 սահմանակետին, թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք և, լանջով անցնելով 948 մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 765 մ, հասնում 2313 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում 912 մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 2628 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1438 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 428 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա հատելով Ելփին տանող ճանապարհը, թեքվում 
է դեպի արևմուտք, անցնում 167 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 386 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 17 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 659 մ, հասնում ջրբաժանի և 
վարելահողի եզրի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 495 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, ճանապարհի թիվ 20-25 սահմանակետերով անցնում է 2488 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 26 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 149 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 433 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Ռինդի բնակավայրի եզրագծի թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնելով 



505 մ, հասնում է բնակավայրի եզրով անցնող ճանապարհի թիվ 32 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով անցնող դրենաժի թիվ 33-38 սահմանակետերով անցնում է 369 մ, հասնում 
թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 206 մ, հասնում 1301 մ նիշ ունեցող 
բարձունքի գագաթին գտնվող Ռինդ, Չիվա և Արենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15349 մ է: 
  

ՌԻՆԴ-ԵԼՓԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Ռինդ, Ելփին և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-
արևելք, անցնում 2939 մ, հասնում Ռինդ, Ելփին, և Չիվա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2939 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.31 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱԼԼԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սալլի գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արտաբույնք գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Շատին գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հորս գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Թառաթումբ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-
«Ա» հատվածով` Քարագլուխ գյուղական համայնքին:  

  
ՍԱԼԼԻ-ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բարձունքի վրա գտնվող Սալլի, Արտաբույնք և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 819 մ, 
հասնում 2929 մ նիշով բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
անցնում 863 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, 
հատելով ձորակը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 709 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 530 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 102 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրհավաքի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1068 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև կրկին թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 204 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179 մ, հասնում 2428 մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթի թիվ 12 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում է 796 մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 17-19 սահմանակետերով 
անցնում 1035 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 454 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 1918 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում է 1147 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 336 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 1222 մ, հասնում 1766 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող Սալլի, Արտաբույնք և Շատին գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11384 մ է: 
  

ՍԱԼԼԻ-ՇԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Սալլի, Շատին և Հորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, 

որը գտնվում է հեղեղատարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 397 մ, հասնում 



բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով 
ճանապարհը, անցնում է 385 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատում 
է Սելիմ գետը, ճանապարհը, անցնում 392 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Մարտունի գնացող ճանապարհին զուգահեռ անցնելով 
648 մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի 
գագաթներով, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1148 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 729 մ, հասնում 1766 մ նիշ ունեցող բարձունքի 
գագաթին գտնվող Սալլի, Շատին և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3699 մ է: 
  

ՍԱԼԼԻ-ՀՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սալլի, Հորս և Թառաթումբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
անցնում 645 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 445 մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 627 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 
սահմանակետին, հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 329 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Սալլի, 
Հորս և Շատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2046 մ է: 
  

ՍԱԼԼԻ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սալլի, Թառաթումբ և Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 1217 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Սալլի, Թառաթումբ և Հորս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1217 մ է: 
  

ՍԱԼԼԻ-ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սալլի, Քարագլուխ և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 549 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, լանջի թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում է 1898 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1478 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո 
արևելք, լանջով, ապա ժայռի գագաթներով` թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 646 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
10 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով` թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 535 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 110 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնելով 573 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի 
թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, լանջերով և 
գագաթներով` թիվ 17-30 սահմանակետերով, անցնում է 5265 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվելով 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 322 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող Սալլի, Քարագլուխ և Թառաթումբ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11376 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.32 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սարավան գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սյունիքի մարզին, հարավ-արևմուտքից և 



արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արտավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Գնդեվազ գյուղական համայնքին:  

  
ՍԱՐԱՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի վարչական սահմանների 

հետ: 
  

ՍԱՐԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Սարավան, Արտավան և Գնդեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջպետական նշանակության 
ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 298 մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով` թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում 1469 մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-
արևելք, լանջի թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 624 մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 13-17 սահմանակետերով անցնում 960 մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի գագաթների թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 1179 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 22 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանի թիվ 23-30 
սահմանակետերով անցնում է 4721 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով հատելով Սարավան գետի վտակը, 
վարելահողի եզրով, թիվ 32-38 սահմանակետերով անցնում է 2424 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 39 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 705 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, 
անցնում է 745 մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 435 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, 
ջրբաժանով` թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում է 1526 մ, հասնում Սարավան, Արտավան գյուղական 
համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15084 մ է: 
  

ՍԱՐԱՎԱՆ-ԳՆԴԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Սարավան, Գնդեվազ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1546 մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 807 մ, 
հասնում 2391 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 284 մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով հատելով ճանապարհը, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնում է 1882 մ, հասնում Սարավան գետակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 12-33 
սահմանակետերով անցնում 2408 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 82 մ, հասնում 1683 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրհավաքով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36-38 սահմանակետերով անցնում 1298 մ, հասնում թիվ 
39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 
40-43 սահմանակետերով անցնելով 1596 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 545 մ, հասնում 1865 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 45 
սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 46 
սահմանակետով անցնելով 1060 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 447 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
հատելով ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնում է 614 մ, հասնում լանջի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 431 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 50 
սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 403 մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 631 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, 



այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 484 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 273 մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Սարավան, Գնդեվազ և Արտավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14791 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.33 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՐՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սերս գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարտիրոս գյուղական համայնքին, հարավ-

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Բարձրունի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից` «Դ»-«Ե» հատվածով` Նոր Ազնաբերդ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Ե»-«Ա» հատվածով` Խնձորուտ գյուղական համայնքին: 

  
ՍԵՐՍ-ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սերս, Մարտիրոս և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 246 մ, հասնում 2116 մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 421 մ, հասնում հաջորդ 
բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հատելով 
ճանապարհը, անցնում է 345 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 244 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 418 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 89 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 178 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 222, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 300 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնում 833 մ և, հատելով ճանապարհը, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրհավաքի թիվ 
17 սահմանակետով անցնելով 427 մ, հասնում է ջրհավաքի թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում է 532 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 772 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 409 մ, հասնում 2164 մ 
նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
վարելահողի եզրով անցնում 396 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 1958 մ, հասնում 
վարելահողի եզրի թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 15 մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 537 մ, հասնում 
վարելահողի եզրի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 360 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, ջրհավաքով անցնում 314 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնելով 1654 մ, հասնում է թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241 մ, հասնում 
թիվ 40 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 154 մ, հասնում 2586 մ նիշ ունեցող 
սարի գագաթի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով հատելով ձորակը, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 1133 մ, հասնում 2696 մ նիշ ունեցող սարի 
գագաթի թիվ 44 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 45-47 
սահմանակետերով անցնում 1979 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 2206 մ, հասնում Սերս, 
Մարտիրոս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16384 մ է: 



  
ՍԵՐՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 

«Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՍԵՐՍ-ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սերս, Բարձրունի և Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2243 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1244 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1208 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի և դամբարանադաշտի եզրով անցնում 437 մ, հասնում 
է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
դամբարանադաշտի եզրագծով հատելով Սերս գնացող ճանապարհը, անցնում է 228 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 191 մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 288 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, ջրբաժանի թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1840 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով հատելով ձորակներ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 4123 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 1285 մ, հասնում Սերս, Բարձրունի գյուղական համայնքների 
տարածքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10845 մ է: 
  

ՍԵՐՍ-ՆՈՐ ԱԶՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սերս, Նոր Ազնաբերդ և Խնձորուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնում 492 մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 433 մ, հասնում 1878 մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 513 մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 157 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը Արփա գետի վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-19 սահմանակետերով անցնում 
1816 մ, հասնում ջրախառնուրդի 1666.2 մ նիշ ունեցող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
ջրհավաքով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 729 մ, հասնում թիվ 
22 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, անցնում 198 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 197 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 681 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 300 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 495 մ, հասնում 2243 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Սերս, Նոր Ազնաբերդ և Բարձրունի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6011 մ է: 
  

ՍԵՐՍ-ԽՆՁՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սերս, Խնձորուտ և Մարտիրոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 440 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 453 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնելով 1103 մ, հասնում է Սերս, Խնձորուտ և Նոր Ազնաբերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1997 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.34 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վարդահովիտ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարմրաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Գողթանիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հերմոն գյուղական համայնքին, հյուսիսից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին: 

  
ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Վարդահովիտ, Կարմրաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետով անցնում 2510 մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող Վարդահովիտ, Կարմրաշեն և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2510 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ-ԳՈՂԹԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բլրի գագաթին գտնվող Վարդահովիտ, Գողթանիկ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով և 
գագաթներով անցնում 2020 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջերով անցնում 1890 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 826 մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
ձորակներ, լանջերով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1728 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող 
եռանկյունաչափական թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջերով հատում ձորը, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում է 2186 մ, հասնում է ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 
2113 մ, հասնում ձորի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 1128 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: 
Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 469 մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում հարավ-արևմտյան ուղղությամբ, ապա արևմուտք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 623 մ, հասնում է Եղեգիս գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 20-41 սահմանակետերով 
անցնում 2356 մ, հասնում 1823 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 339 մ, հասնում վարելահողի եզրին 
գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով, վարելահողի եզրով, թիվ 
44-52 սահմանակետերով անցնում 2274 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Վարդահովիտ, Գողթանիկ և Հերմոն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18599 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  



Վարդահովիտ, Հերմոն գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով անցնում 232 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 331 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 126 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 985 մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով 
անցնում 972 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 515 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
լանջով անցնում 407 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը, հատելով ձորը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում է 1565 
մ, հասնում 2732 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 698 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 196 մ, հասնում լանջի թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 636 մ, 
հասնում «Կարակայա» կոչվող գագաթի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 212 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով ժայռերը, անցնում է 643 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջերով` թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 1670 մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 
1517 մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով գետակը և ճանապարհը, անցնում է 1114 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Վարդահովիտ, Հերմոն 
և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11819 մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի վարչական 

սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.35 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վերնաշեն գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հերմոն և «Բ»-«Գ» հատվածով` Գողթանիկ 

գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մալիշկա գյուղական համայնքին, 
հարավից, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գլաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ՎԵՐՆԱՇԵՆ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վերնաշեն, Հերմոն և Գլաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 380 մ, 
հասնում գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2 
սահմանակետով անցնելով 527 մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 385 մ, հասնում լանջին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 708 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
Վերնաշեն, Հերմոն և Գողթանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2000 մ է: 
  

ՎԵՐՆԱՇԵՆ-ԳՈՂԹԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վերնաշեն, Գողթանիկ և Հերմոն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 236 մ, 



հասնում 2382 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, անցնում է 128 մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 232 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում 2306 մ նիշով բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների 
գագաթներով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 778 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Վերնաշեն, Գողթանիկ 
և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1721 մ է: 
  

ՎԵՐՆԱՇԵՆ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բլրի գագաթին գտնվող Վերնաշեն, Գողթանիկ և Մալիշկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հասնում ձորին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորերով, ապա լանջերով ու ջրբաժանով անցնում 3560 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 94 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում է 1107 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ ջրբաժանով` թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում 1680 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1190 մ, հասնում է ջրբաժանի 
թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով, թիվ 14-16 
սահմանակետերով անցնում 1907 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 255 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
313 մ, հասնում 2163 մ նիշով բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, բլրագագաթները, թիվ 20-25 
սահմանակետերով անցնում 3670 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատելով ֆերմա տանող ճանապարհը, վարելահողի եզրագծի թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում է 
1664 մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 31-37 սահմանակետերով անցնում 734 մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
շրջանցելով այգին, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնում է 504 մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ճանապարհը, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 256 մ, հասնում 
Մալիշկա գետի ափին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված գետի թիվ 
45-49 սահմանակետերով անցնում 497 մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 444 մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 697 մ, հասնում 1601 մ նիշով բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 414 մ, հասնում հաջորդ բլրի 
գագաթի թիվ 53 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով` թիվ 54 
սահմանակետով անցնում 1078 մ, հասնում է Վերնաշեն, Մալիշկա և Գլաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20066 մ է: 
  

ՎԵՐՆԱՇԵՆ-ԳԼԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Վերնաշեն, Գլաձոր և Հերմոն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 454 մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ, հատում 
ջրբաժանը և, անցնելով 449 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 719 մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող գտնվող 
թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 
944 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 10 սահմանակետով անցնում 1398 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1390 մ, հասնում է 2724 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով` թիվ 14 սահմանակետով անցնում 555 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1020 մ, հասնում 2896 մ նիշ ունեցող սարի 



գագաթի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս, 
ջրբաժանի թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 852 մ, հասնում 2842 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 20 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1432 մ, հասնում ձորակի թիվ 21 
սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 22-32 սահմանակետերով 
անցնում 2451 մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 719 մ, 
հասնում 2069 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 839 մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 454 մ, հասնում բարձունքի գագաթի 
թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնում է 283 
մ, հասնում 2045 մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 1048 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և 
բարձունքի գագաթներ, թիվ 41 սահմանակետով անցնում է 1129 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 42 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 844 
մ, հասնում է 1429 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 968 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 579 մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի 
մոտ գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, թիվ 50 
սահմանակետով, բնակավայրի եզրագծով անցնում 359 մ, հասնում Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրերի եզրագծի 
մոտ գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, երկու բնակավայրերի եզրագծով, 
թիվ 52 սահմանակետով անցնելով 768 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 250 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, բնակավայրերի եզրագծով անցնում 236 մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Եղեգիս գետի վտակը և ձորակը, ջրբաժանի թիվ 56-58 
սահմանակետերով անցնում է 1692 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 59 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, անցնում է 839 մ, հասնում Վերնաշեն, Գլաձոր և Մալիշկա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22673 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 

   
Հավելված 13.36 

«Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչատարածքային բաժանման 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Քարագլուխ գյուղական համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Հորբատեղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաբույնք գյուղական 
համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սալլի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Թառաթումբ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղնջաձոր գյուղական 
համայնքին: 

  
ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի վարչական 

սահմանների հետ: 
  

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ-ՀՈՐԲԱՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարձունքի վրա գտնվող Քարագլուխ, Հորբատեղ գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության 

Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 597 մ, հասնում է Քարագլուխ, Հորբատեղ և Արտաբույնք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 597 մ է: 
  

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ-ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
Քարագլուխ, Արտաբույնք և Հորբատեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1899 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Քարագլուխ, 
Արտաբույնք և Սալլի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1899 մ է: 
  

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ-ՍԱԼԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Քարագլուխ, Սալլի և Արտաբույնք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 549 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, լանջի թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում է 1898 մ, հասնում 
բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1478 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո 
արևելք, լանջով, ապա ժայռի գագաթներով` թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 646 մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
10 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով` թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 535 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 110 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով` թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնելով 573 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի 
թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, լանջերով և 
գագաթներով` թիվ 17-30 սահմանակետերով անցնում է 5265 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվելով 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 322 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող Քարագլուխ, Սալլի և Թառաթումբ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11376 մ է: 
  

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ-ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Քարագլուխ, Թառաթումբ և Աղնջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սելիմ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի թիվ 1-
13 սահմանակետերով անցնում 2275 մ, հասնում Է Սելիմ գետի ափին գտնվող Քարագլուխ, Թառաթումբ և Սալլի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2275 մ է: 
  

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ-ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Քարագլուխ, Աղնջաձոր գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 360 մ, հասնում լանջի թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
ձորակը, անցնում է 467 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 444 մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 5-12 
սահմանակետերով անցնում 1317 մ, հասնում է 2300 մ նիշով բարձունքի գագաթի վրա գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի թիվ 14-23 
սահմանակետերով անցնելով 2938 մ, հասնում է 2083 մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Մարտունի գնացող ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 25-29 
սահմանակետերով անցնում է 1899 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող Քարագլուխ, Աղնջաձոր և Թառաթումբ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7425 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն) 
  

   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ագարակավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Դիան և «Գ»-«Դ» 

հատվածով` Լեռնարոտ գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շամիրամ և «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Արուճ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Կաքավաձոր և «Է»-«Ա» 
հատվածով` Օթևան գյուղական համայնքներին: 

  
ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Ագարակավան, Լեռնարոտ և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 1147մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով հատելով ժայռեր, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 1585մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող Ագարակավան, Լեռնարոտ և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2732մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԴԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

 Ագարակավան, Դիան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հատելով բարձունքներ, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 379մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 514մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, 
ձորի ոլորաններով անցնում 1829մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
լանջով և գագաթներով, հատելով ձորակներ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1440մ, հասնում բլրագագաթին 
գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հարթ տեղանքով` թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 1566մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 829մ և հատելով Դիան-
Ագարակավան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, 
այստեղից ձորակով հոսող առվով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ, առվի թիվ 
21-29 սահմանակետերով անցնելով 2132մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակով` թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնելով 763մ, 
հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 342մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով` 
թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնելով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ագարակավան, Դիան և Լեռնարոտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13174մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ» 
  

Ագարակավան, Լեռնարոտ և Դիան գյուղական համայնքերի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 1213մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով 
ձորակներ և բարձունքներ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 1534մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 837մ, 
հասնում Ագարակավան, Լեռնարոտ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային կետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3584մ է: 
  



ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ե»  
  
Ագարակավան, Շամիրամ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 662մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ագարակավան, Շամիրամ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 662մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ե»-«Զ»  
  

 Ագարակավան, Արուճ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային և միջհամայնքային 
ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում է 2353մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ձորակի թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնելով 
854մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ագարակավան, Արուճ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3207մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Զ»-«Է»  
  

 Ագարակավան, Կաքավաձոր և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով, 
թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնելով 6806մ, հասնում է Ագարակավան, Կաքավաձոր և Արուճ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6806մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ՕԹԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Է»-«Ա» 
  
 Ագարակավան, Օթևան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
1161մ, հասնում ձորակի եզրին գտնող թիվ 2 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, 
թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 378մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 1386մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորապտույտներով անցնում 3004մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին, այստեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 11-36 
սահմանակետերով անցնում է 3925մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 562մ և, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Ագարակավան, Օթևան և 
Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10417 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.2 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Արագած գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շենավան գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Գեղաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԱԳԱԾ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  



  
 Արագած, Ծաղկաշեն և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, 
ձորի եզրի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1696մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գագաթներով, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 
1298մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում է 1833մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 543մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով և բարձունքի գագաթների թիվ 11-12 
սահմանակետերով անցնելով 1577մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, լանջով հատելով ձորակներ, անցնում է 710մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, լանջով անցնում 120մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 418մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում լանջերով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 18-22 
սահմանակետերով անցնում է 2880մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, վարելահողի եզրագծով, թիվ 24 
սահմանակետով անցնում է 413մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևելք, հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լանջերով հատելով ձորը, թիվ 26-28 
սահմանակետերով անցնում 825մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում 1063մ, հասնում է 
թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արագած-Ծաղկաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 34 սահմանակետով անցնում է 708մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի եզրի դաշտային 
ճանապարհի թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում է 1015մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատում Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով 58մ, հասնում է թիվ 
39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 603մ, հասնում Արագած, 
Ծաղկաշեն և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15760 մ է:  
  

ԱՐԱԳԱԾ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Արագած, Քուչակ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, 
անցնելով 560մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Արագած, Քուչակ և Շենավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 560մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
 Արագած, Շենավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետակով, թիվ 1-
4 սահմանակետերով անցնելով 887մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
այնուհետև հարավ, հատելով Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 
182մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 741մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով գետակը և Վարդենուտ-Արագած միջհամայնքային 
ճանապարհը, բնակավայրի հարավով անցնող ճանապարհի հյուսիսային եզրով անցնում է 3442մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 830մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով անցնում 1665մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 56մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1638մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա 



հյուսիս-արևմուտք, ձորակով հոսող Գեղարոտ գետակով, այնուհետև լանջերով անցնում 5688մ, հասնում է Արագած, 
Շենավան և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15496 մ է:  
  

ԱՐԱԳԱԾ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Ձորի եզրին գտնվող Արագած, Վարդենուտ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5245մ, հասնում 
Արագած, Վարդենուտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5245մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
 Արագած, Գեղաձոր և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-12 
սահմանակետերով անցնելով 1172մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Արագած, Գեղաձոր և Վարդենուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1172մ է: 
  

 ԱՐԱԳԱԾ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

 Արագած, Ծաղկաշեն և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 842մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 3-27 սահմանակետերով անցնելով 
2962մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Արագած, Ծաղկահովիտ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3804մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.3 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արագածավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետափ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Հակկո և «Գ»-«Դ» 

հատվածով` Կանչ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Թաթուլ 
գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արտենի գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի 
Հանրապետություն): 

  
ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Արագածավան, Գետափ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հարթ տեղանքով թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 2673մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատելով երկաթգիծը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում է 2598մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 1375մ, հասնում Արագածավան, Գետափ և 
Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6645մ է: 
  



ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ՀԱԿԿՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Բ»-«Գ» 
  

 Արագածավան, Հակկո և Գետափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլրային տեղանքով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնելով 1734մ, հասնում է 1423մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
արևելք, հատելով ջրբաժաններ և ձոր, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 2335մ, հասնում Արագածավան, 
Հակկո և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4069 մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԿԱՆՉ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ» 
  
Արագածավան, Կանչ և Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, բարձունքով անցնում է 824մ, 
հասնում 1426մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 4357մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Արագածավան, 
Կանչ և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5181մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԹԱԹՈՒԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ե» 
  
Արագածավան, Թաթուլ և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 856 մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 2197մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, հատելով ժայռը, բարձունքի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 2170մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 
1092մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում է հաջորդ գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում Արագածավան, Թաթուլ և Արտենի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6910մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Արագածավան, Արտենի և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Թալինի երկրորդ 
հերթի ջրանցքով, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 5823մ, հասնում է Սելավ-Մաստարայի և ձախ ճյուղի 
հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սելավատարի թիվ 26-44 սահմանակետերով անցնում է 3292մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 46 
սահմանակետով անցնում է 385մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով երկաթգիծը և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում է 3057մ, հասնում 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրանցքի թիվ 54-59 սահմանակետերով անցնելով 1451մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող 
Արագածավան, Արտենի գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14007մ է: 
  

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
«Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 

  
 «Է»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի 



Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.4 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Անտառուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բյուրական գյուղական 

համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Օրգով գյուղական համայնքին: 
  

ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  
  
Անտառուտ, Բյուրական և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորի թեք լանջով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղ միանում է գրունտային ճանապարհին և, այդ ճանապարհի ոլորապտույտներով թեքվելով 
դեպի հարավ, ապա հյուսիս, հյուսիս-արևելք, արևելք, հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, 
հարավ-արևելք և հարավ, միանում է ձորին, ձորով շարունակվում դեպի հարավ և, անցնելով 9009մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնելով 2121մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 15-18 սահմանակետերով 
անցնում 816մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Բյուրական-Անտառւտ միջհամայնքային ճանապարհի թիվ 20-26 
սահմանակետերով անցնելով 1109մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Անտառուտ, Բյուրական և Օրգով 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13192մ է: 
  

ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա»  
  
Ձորի եզրին գտնվող Անտառուտ, Օրգով և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
2271մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
848մ, հասնում Ամբերդ գետի և Արխաշան գետակի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ամբերդ գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում է 3592մ, հասնում Անտառուտ, Օրգով և Բյուրական գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6711մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.5 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՆԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Աշնակ գյուղական համայանքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր և «Բ»-«Գ» հատվածով` Դավթաշեն 

գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լուսակն և «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՇՆԱԿ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
 Աշնակ, Կաթնաղբյուր և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 769մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 
759մ, հասնում Աշնակ, Կաթնաղբյուր և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1528մ է: 
  

ԱՇՆԱԿ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Աշնակ, Դավթաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, ջրբաժան, Աշնակ-
Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, սարահարթային տեղանքով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 
3037մ, հասնում է Աշնակ, Դավթաշեն և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3037մ է: 
  

ԱՇՆԱԿ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աշնակ, Վերին Սասնաշեն և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 828մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1090մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնում 472մ, հասնում է թիվ 
3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, անցնում 721մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 5-15 
սահմանակետերով անցնելով 10002մ, հասնում է Աշնակ, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի 
մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13113մ Է: 
  

ԱՇՆԱԿ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՇՆԱԿ-ԼՈՒՍԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Աշնակ, Լուսակն և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Թալին-Արաքս ավտոճանապարհից դեպի Աշնակ թեքվող ճանապարհների 
խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1078մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 465մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 785մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորակը և, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով
1517մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 
8-11 սահմանակետերով անցնում 1631մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 605մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորով անցնում 6061մ, հասնում է Աշնակ, Լուսակն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12142մ է: 
  

ԱՇՆԱԿ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Աշնակ, Դաշտադեմ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-22 
սահմանակետերով անցնելով 3861մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, նույն ձորով թիվ 24-32 սահմանակետերով անցնելով 1693մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 542մ, հասնում 



Թալին-Արաքս ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հետո հարավ-արևմուտք և հարավ, ձորակով, թիվ 36-46 սահմանակետերով անցնելով 1361մ, հասնում է թիվ 47 
սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 41մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, հասնում Թալին-Արաքս 
ավտոճանապարհից դեպի Աշնակ թեքվող ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Աշնակ, Դաշտադեմ և Լուսակն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին : 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7718մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.6 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տեղեր գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղձք, «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուջան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Կոշ գյուղական 
համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՎԱՆ-ՏԵՂԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Ավան, Վերին Սասունիկ և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 979մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 524մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 632մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, սարալանջերով, ապա ձորով, թիվ 5 սահմանակետով 
անցնում է 6167մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 226մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2441մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-
արևելք, ձորակով անցնում 5458մ, հասնում Ավան, Տեղեր և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16667մ է: 
  

ԱՎԱՆ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Ավան, Աղձք և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 201մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ջրբաժաններ և ձորակը, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում է 714մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 395մ, հասնում Ավան, Աղձք և Ուջան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1310մ է: 
  

ԱՎԱՆ-ՈՒՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Ավան, Ուջան և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, քիչ հյուսիս-արևելք, անցնում 243մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 565մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, քիչ հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 215մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրանցքի թիվ 5-22 սահմանակետերով անցնում 1649մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 



արևմուտք, հատելով ջրբաժանը, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում է 247մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: 
Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, ապա ձորով, թիվ 28-48 
սահմանակետերով անցնելով 3025մ, հասնում է Ավան, Ուջան և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5943մ է: 
  

ԱՎԱՆ-ԿՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Ավան, Կոշ և Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, հասնում է Կոշ-Վերին Սասունիկ 
միջհամայնքային ճանապարհին, նշված ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, 
ջրբաժանը, լանջով հասնում է ձորին, ձորով թեքվում դեպի հյուսիս, հասնում երկու ձորերի հատման խաչմերուկ, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով հասնում թիվ 1 սահմանակետին` անցնելով 2419մ: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրային սահմանով անցնում 169մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով ձորակը, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում է 641մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 389մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և բարձունքներ, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում է 576մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 9 սահմանակետին, ապա հատում է ձորը, թեքվում դեպի 
հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 639մ, հասնում է Ավան, Կոշ և 
Ուջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4833մ է: 
  

ԱՎԱՆ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  
Ավան, Վերին Սասունիկ և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1243մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ձորով անցնում 2662մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, հետո 
հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով` թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 1382մ, 
հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով 
անցնում 2861մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1356մ, հասնում է բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 
2314մ, հասնում է ձորի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Վերին Սասունիկ-Կոշ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1633մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1100մ, հասնում 
Ավան, Վերին Սասունիկ և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15133մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.7 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Արայի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշավան գյուղական 
համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԱՅԻ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  



  
 Արայի, Վարդենուտ և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 367մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 356մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով և 
բարձունքների գագաթներով անցնելով 3990մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով ջրբաժաններ և դաշտային ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 4-7 սահմանակետերով 
անցնում է 3111մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջով անցնում 461մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է 
դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և բարձունքներ, անցնում է 6611մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-
12 սահմանակետերով անցնում 1809մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 380մ, 
հասնում է ճանապարհի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 467մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 249մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1360մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 664մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 138 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 444մ, հասնում է Արայի-Վարդենուտ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
առվով, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև դարձյալ առվով անցնելով 1891մ, հասնում է Արայի, Վարդենուտ և 
Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22297 մ է:  
  

ԱՐԱՅԻ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

 Արայի, Ափնագյուղ և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, 
առվով անցնում 933մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 358մ, հասնում Երևան-Վանաձոր պետական նշանակության ճանապարհից դեպի Արայի տանող 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
475մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում Է գետի ափին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 197մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 254մ, 
հասնում գետակի ափին գտնվող Արայի, Ափնագյուղ և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3028 մ է: 
  

ԱՐԱՅԻ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Արայի, Արտաշավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջերով անցնում 845մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով` թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 3621մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 647մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, ջրբաժանով անցնում է 5846մ, 
հասնում ձորակի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ձորակի թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 438մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ուղիղ գծով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 903մ, հասնում 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջով թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում է 1742մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
ձորը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնելով 965մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: 



Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 645մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով հոսող առվով` թիվ 22-25 
սահմանակետերով անցնելով 1671մ, հասնում է առվի եզրի թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից առվի ոլորաններով 
անցնելով 939 մ, հասնում է Արայի, Արտաշավան և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18539մ է: 
  

ԱՐԱՅԻ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  
  
Արայի, Ուշի և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
2351մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` 
թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 884մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 2077մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 340մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող Արայի, Ուշի և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5653մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.8 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արտաշավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արայի գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ափնագյուղ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Սաղմոսավան գյուղական համայնքներին, հարավից և հարավ-
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Ուշի գյուղական համայնքին:  

  
ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Արտաշավան, Արայի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջերով անցնում 845մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով` թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 3621մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 647մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, ջրբաժանով անցնում է 5846մ, 
հասնում ձորակի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ձորակի թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 438մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ուղիղ գծով թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 903մ, հասնում 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում է 1742մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղ հատում 
է ձորը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնելով 965մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 645մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով հոսող առվով` թիվ 22-25 
սահմանակետերով անցնելով 1671մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից առվի 
ոլորաններով անցնելով 939մ, հասնում է Արտաշավան, Արայի և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18539մ է: 
  



ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

 Արտաշավան, Ափնագյուղ և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 
1131մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 
254մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, հարթավայրային ռելիեֆով` թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 934մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարթ տեղանքով անցնում 194մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 473մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս, լանջով` թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 467մ, 
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով 
ձորակներ, հարթավայրային ռելիեֆով` թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում է 3600մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
1513մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
լանջերով` թիվ 17 սահմանակետով անցնում 1034մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
լանջերով անցնում է 4484մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 
սահմանակետով անցնում 350մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հետո արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 953մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, գագաթով անցնում 562մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 24 
սահմանակետին, հատում է ճանապարհը, ապա թեքվում դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, թիվ 25 
սահմանակետով անցնելով 221մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 390մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 28-32 սահմանակետերով, լանջով անցնում է 1171մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող Արտաշավան, Ափնագյուղ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17728մ է:  
  

ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արտաշավան, Ափնագյուղ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1450մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 555մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 7-11 սահմանակետերով 
անցնելով 3308մ, հասնում Արտաշավան, Սաղմոսավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5313մ է:  
  

 ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Արտաշավան, Օհանավան և ՈՒշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում դաշտային ճանապարհին, 
հատում Արտաշավան-Օհանավան միջհամայնքային ճանապարհը և թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 1498մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրանցքով անցնում 
285մ, հասնում Արտաշավան, Օհանավան և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների և տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2439մ է:  
  

ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  
Արտաշավան, Ուշի և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
10283մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 



լանջերով, ապա բլրագագաթներով հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 2-12 սահմանակետերով 
անցնում է 1621մ, հասնում առվի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, առվով անցնում է 5492մ, հասնում 
Արտաշավան, Ուշի և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17396մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.9 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Արտենի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թաթուլ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Դդմասար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսակն գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արագածավան գյուղական 
համայնքին: 

  
ԱՐՏԵՆԻ-ԹԱԹՈՒԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արտենի, Թաթուլ և Արագածավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
695մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով 
անցնում 559մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ճանապարհը և ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 
1475մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը և թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1196մ, հասնում է Արտենի, Թաթուլ և 
Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3925մ է: 
  

 ԱՐՏԵՆԻ-ԴԴՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արտենի, Դդմասար և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 721մ, հասնում Արտենի, Դդմասար և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 721մ է: 
  

 ԱՐՏԵՆԻ-ԼՈՒՍԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ» 
  
Արտենի, Լուսակն և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 780մ, հասնում 1258մ նիշ ունեցող 
բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 643մ, հասնում 
հաջորդ բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, ձորակը, ջրբաժանի թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 1518մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 915մ, հասնում 1233մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 753մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ձորակով, այնուհետև Մաստարա գետով, թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնելով 4032մ, հասնում է 
ձորակի եզրին գտնվող Արտենի, Լուսակն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8641մ է: 



  
 ԱՐՏԵՆԻ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

 ԱՐՏԵՆԻ-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ե»-«Ա» 
  
 Արտենի, Արագածավան և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Թալինի երկրորդ 
հերթի ջրանցքով, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 5823մ, հասնում է Սելավ-Մաստարայի և ձախ ճյուղի 
հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սելավատարի թիվ 26-44 սահմանակետերով անցնում է 3292մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 46 
սահմանակետով անցնում է 385 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով երկաթգիծը և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում է 3057 մ, հասնում 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրանցքի թիվ 54-59 սահմանակետերով անցնելով 1451մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Արտենի, 
Արագածավան գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14007մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.10 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒՃ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արուճ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաքավաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ագարակավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Շամիրամ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Դպրեվանք և «Ե»-«Զ» հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքներին, հարավ-
արևելքից, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Նոր Ամանոս գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Պարտիզակ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` 
Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐՈՒՃ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Արուճ, Կաքավաձոր և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, բլուրներ և 
միջհամայնքային ճանապարհ, սարահարթային ռելիեֆով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 2346մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 288մ, հասնում Արուճ, Կաքավաձոր և 
Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2634մ է: 
  

ԱՐՈՒՃ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Արուճ, Ագարակավան և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային և միջհամայնքային 
ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում է 2353մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ձորակի թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնելով 
854մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Ագարակավան և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3207մ է: 
  



ԱՐՈՒՃ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Արուճ, Ագարակավան և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք և հարավ, ժամանակավոր գործող առվով հասնում դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկին, որտեղից 
շարունակվում է ձորով և, անցնելով 2153մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Շամիրամ և Դպրեվանք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2153մ է: 
  

ԱՐՈՒՃ-ԴՊՐԵՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Դպրեվանք և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 800մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Դպրեվանք և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 800մ է: 
  

ԱՐՈՒՃ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Շամիրամ և Դպրեվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորեր, ձորի ոլորաններով 
անցնում է 5410մ, հասնում Արուճ, Շամիրամ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5410մ է: 
  

 ԱՐՈՒՃ-ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Արուճ, Նոր Ամանոս և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 228մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով հասնում Նոր Ամանոս բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասը, ապա 
թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 2834մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 375մ, հասնում առվի եզրին 
գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվի թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 409մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, առվով թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 424մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ոռոգման առվով անցնում 577մ, հասնում Արուճ, Նոր Ամանոս և Շամիրամ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4828մ է: 
  

ԱՐՈՒՃ-ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Արուճ, Պարտիզակ և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, սարահարթային ռելիեֆով, ժամանակավոր 
գործող առվով և թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում է 1341մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը` անցնում է 261մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 734մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 
775մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ուղիղ 
գծով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1561մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 426մ, հասնում է 
թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 424մ, հասնում 
Արուճ, Պարտիզակ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5529մ է: 
  

ԱՐՈՒՃ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 



  
Արուճ, Ներքին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ն. Բազմաբերդ համայնքի բնակավայրի արևելյան սահմանագծով 
անցնող ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ձորի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում 
Արուճ, Ներքին Բազմաբերդ և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.11 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Բազմաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ղազարավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Փարպի գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Բյուրական գյուղական 
համայնքին:  

  
ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Ձորի եզրին գտնվող Բազմաղբյուր, Ուշի և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, այնուհետև հյուսիս-
արևելք, լանջերով անցնում 2673մ, հասնում է Բազմաղբյուր, Ուշի և Ղազարավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2673 մ է:  
  

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Բազմաղբյուր, Ղազարավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 312մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնում 373մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 945մ, հասնում սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 
1090մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը և, անցնելով 
562մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, անցնում 337մ, հասնում թիվ 
12 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատում Բյուրական գնացող 
ճանապարհը, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 237մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 644մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-
արևմուտք, լանջով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, լանջերով, թիվ 29-37 
սահմանակետերով անցնում է 1736մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորեր, 
գետի ոլորաններով անցնում է 5709մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Ղազարավան և Փարպի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12680 մ է:  
  

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ՓԱՐՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  



Գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Փարպի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Շահվերդ գետի 
ոլորաններով անցնում 5307մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Փարպի և Ագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5307 մ է: 
  

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Բազմաղբյուր, Ագարակ և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 953մ, հասնում է գետի ափին 
գտնվող Բազմաղբյուր, Ագարակ և Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 953մ է: 
  

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  
Ձորի եզրին գտնվող Բազմաղբյուր, Բյուրական և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում է 428մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 478մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, անտառով 
անցնող բարձունքների գագաթներով, թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնելով 6140մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը և գետը, ձորով անցնում 8485մ, հասնում Բազմաղբյուր, Բյուրական և Ագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15531մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.12 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Բյուրական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Բազմաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ագարակ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աղձք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Օրգով, «Զ»-«Է» հատվածով` Անտառուտ և «Է»-«Ա» հատվածով` Օրգով գյուղական համայնքներին: 

  
ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Բյուրական, Ուշի և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ, 
այնուհետև հարավ-արևելք, ֆիզիկայի ինստիտուտի «Արագած» բարձրլեռնային կայան տանող ճանապարհով, 
ապա ձորով անցնում է 12087մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Բյուրական, Ուշի և Բազմաղբյուր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12087մ է: 
  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Ձորի եզրին գտնվող Բյուրական, Բազմաղբյուր և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում է 428մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 478մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, անտառով 
անցնող բարձունքների գագաթներով` թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնելով 6140 մ, հասնում է բարձունքի 



գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը և գետը, ձորով անցնում 8485մ, հասնում Բյուրական, Բազմաղբյուր և Ագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15531մ է: 
  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Բյուրական, Ագարակ և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ներհամայնքային ոռոգման ցանցով հատում 
Բյուրական-Ագարակ միջհամայնքային նշանակության ճանապարհը, անցնում է 2848մ, հասնում կամրջի մոտ 
գտնվող Բյուրական, Ագարակ և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2848մ է:  
  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Ամբերդ գետի ափին գտնվող Բյուրական, Աղձք և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, Ամբերդ գետով 
անցնում 3506 մ, հասնում Բյուրական, Աղձք և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3506մ է: 
  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Բյուրական, Օրգով և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Ամբերդ գետով անցնում 
2937մ, հասնում Ամբերդ գետի ափին գտնվող Բյուրական, Օրգով և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2937մ է: 
  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Բյուրական, Օրգով և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորի թեք լանջով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղ միանում է գրունտային ճանապարհին և այդ ճանապարհի ոլորապտույտներով թեքվելով 
դեպի հարավ, ապա հյուսիս, հյուսիս-արևելք, արևելք, հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, 
հարավ-արևելք և հարավ, միանում է ձորին, ձորով շարունակվում դեպի հարավ և, անցնելով 9009մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնելով 2121մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով թիվ 15-18 սահմանակետերով 
անցնում 816մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Բյուրական-Անտառուտ միջհամայնքային ճանապարհի թիվ 20-26 
սահմանակետերով անցնելով 1109մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Բյուրական, Անտառուտ և Օրգով 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13192մ է: 
  

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»  
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Բյուրական, Օրգով և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, ձորով անցնում է 4240մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 407մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 6290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Բյուրական, 
Օրգով և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10937մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 



  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.13 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Գեղաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սադունց և «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկահովիտ 

գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագած գյուղական համայնքին, հարավից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Շիրակի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հնաբերդ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-
«Ա» հատվածով` Բերքառատ գյուղական համայնքին: 

  
ԳԵՂԱՁՈՐ-ՍԱԴՈՒՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
Գեղաձոր, Բերքառատ և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո 
հարավ-արևելք, ապա կրկին հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2138մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Ալագյազ-Արթիկ 
ավտոճանապարհը և անցնելով, 445մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5951մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Սադունց և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8535մ է: 
  

ԳԵՂԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Գեղաձոր, Ծաղկահովիտ և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորակով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2818մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 2805մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, ժայռի եզրով, թիվ 6-
10 սահմանակետերով անցնելով 2473մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Ծաղկահովիտ և Արագած 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8096մ է:  
  

ԳԵՂԱՁՈՐ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Գեղաձոր, Արագած և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-12 
սահմանակետերով անցնելով 1172մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Արագած և Վարդենուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1172մ է: 
  

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Գեղաձոր, Վարդենուտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ուղիղ գծով անցնում 564մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնելով 339մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Վարդենուտ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 903մ է:  
  

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  



  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՀՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Գեղաձոր, Հնաբերդ և Բերքառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով Ալագյազ-Արթիկ ավտոճանապարհը, անցնում է 1986մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 2539մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 842մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 898մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի 
թիվ 5-6 սահմանակետերով, անցնում 405մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 678մ, հասնում 2344մ նիշ ունեցող «Կալաչի թեփե» կոչվող 
սարի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ուղիղ գծով անցնում 1874մ, 
հասնում Գեղաձոր, Հնաբերդ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9220մ է:  
  

ԳԵՂԱՁՈՐ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»  
  
Գեղաձոր, Բերքառատ և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատում Բերքառատ գնացող մայրուղին, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
2127մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Բերքառատ և Հնաբերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2127մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.14 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՎԹԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դավթաշեն համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով Աշնակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաթնաղբյուր գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Իրինդ գյուղական համայնքին:  

  
ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դավթաշեն, Վերին Սասնաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
994 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
3 սահմանակետով անցնում 802 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5289 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 63 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 738 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 650մ, հասնում է 
թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 11-22 սահմանակետերով անցնում է 2012մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային և հանրապետական 
նշանակության ճանապարհները, թիվ 24-39 սահմանակետերով անցնում է 6155մ, հասնում Դավթաշեն, Վերին 
Սասնաշեն և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16703մ է: 
  

ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դավթաշեն, Աշնակ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, ջրբաժան, Աշնակ-
Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, սարահարթային տեղանքով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 
3037մ, հասնում է Դավթաշեն, Աշնակ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3037մ է: 
  

ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դավթաշեն, Կաթնաղբյուր և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
Կաթնաղբյուր-Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով Դերեսի ձորի թիվ 1-26 սահմանակետերով 
4461մ, հասնում է Դավթաշեն, Կաթնաղբյուր և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4461մ է:  
  

 ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Դավթաշեն, Իրինդ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 1597մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 692մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնող գետակի հոսանքի ուղղությամբ անցնում 3172մ, հասնում թիվ 
7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով 
հատում բլրագագաթները, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 2366մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 13-48 սահմանակետերով 
անցնելով 5847մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Դավթաշեն, Իրինդ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13674մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.15 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԴԴՄԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Դդմասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թալին քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսակն գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արտենի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Թաթուլ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արևուտ գյուղական համայնքին: 

  
ԴԴՄԱՍԱՐ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Դդմասար, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ժայռեր և ձոր, լանջով անցնում է 621մ, 
հասնում 1618մ նիշ ունեցող «Ղաբաղթափա» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով` թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1071մ, հասնում է Դդմասար, Դաշտադեմ գյուղական 
և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1693մ է: 
  

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Դդմասար, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև 
հարավ և հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 5289մ, հասնում է Դդմասար, Դաշտադեմ և 
Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5289մ է:  
  

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԼՈՒՍԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
 Դդմասար, Լուսակն և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2316մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող Դդմասար, Լուսակն և Արտենի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2316մ է: 
  

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Դդմասար, Արտենի և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 721մ, հասնում Դդմասար, Արտենի և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 721մ է: 
  

ԴԴՄԱՍԱՐ-ԹԱԹՈՒԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Դդմասար, Թաթուլ և Արևուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 169մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում 66մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը և դաշտային 
ճանապարհը, լանջով անցնում է 870մ, հասնում Դդմասար, Թաթուլ և Արտենի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1105մ է: 
  

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԱՐԵՎՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  
Դդմասար, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1172մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնելով 2338մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 684մ, հասնում է 
Դդմասար, Արևուտ և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4194մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.16 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դիան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  



Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, հարավից և 
արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Ագարակավան գյուղական համայնքին: 

  
ԴԻԱՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Դիան, Ագարակավան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 1744մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո 
հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2810մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն ձորի թիվ 5-27 սահմանակետերով անցնելով 4442մ, հասնում է Դիան, 
Լեռնարոտ և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8996մ է: 
  

 ԴԻԱՆ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 
  
Դիան, Ագարակավան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հատելով բարձունքներ, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 379մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 514մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, 
ձորի ոլորաններով անցնում 1829մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
լանջով և գագաթներով հատելով ձորակներ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1440մ, հասնում բլրագագաթին 
գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հարթ տեղանքով` թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 1566մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 829մ և հատելով Դիան-
Ագարակավան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 229 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, 
այստեղից ձորակով հոսող առվով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ, առվի թիվ 
21-29 սահմանակետերով անցնելով 2132մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակով, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնելով 763մ, 
հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 342մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 
37-46 սահմանակետերով անցնելով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Դիան, Ագարակավան և Լեռնարոտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13174մ է: 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.17 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Եղիպատրուշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է ՀՀ Կոտայքի մարզի վարչական տարածքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շողակն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ջրամբար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Թթուջուր 
գյուղական համայնքին, «Է»-«Ա» հատվածով` Ձորագլուխ գյուղական համայնքին: 

  
ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  



 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՇՈՂԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Եղիպատրուշ, Շողակն և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 221մ, հասնում է ջրբաժանի 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 187մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա 
արևելք, լանջերով` թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորակը, թիվ 19 սահմանակետով անցնում է 
598մ, հասնում 2009.2 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, 
ապա հարավ-արևելք, ձորով` թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 
23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնելով 869մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 964մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
բարձունքների գագաթների թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 325մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 248մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 284մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 38-41 
սահմանակետերով անցնելով 1044մ, հասնում «Կուշի» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 
42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 43 սահմանակետով անցնում 
1064մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնելով 999մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 369մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը, անցնում 406մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այստեղից 
դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում գետը, լանջով անցնում 391մ, հասնում Եղիպատրուշ, Շողակն 
գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10968մ է: 
  

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Եղիպատրուշ, Ջրամբար և Քուչակ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի 
միջով ուղիղ գծով անցնում 1000մ, հասնում ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, ջրամբարի արևելյան եզրագծով` թիվ 
1-9 սահմանակետերով անցնելով 1140մ, հասնում է ջրամբարի արևելյան եզրագծի մոտ գտնվող Եղիպատրուշ, 
Ջրամբար և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2140մ է:  
  

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Եղիպատրուշ, Քուչակ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի մեջ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի միջով ուղիղ 
գծով անցնում 2478մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Եղիպատրուշ, Քուչակ և Ջրամբար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2478մ է:  
  

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Եղիպատրուշ, Վարդենիս և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրամբարի 



միջով ուղիղ գծով անցնում 513մ, հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Եղիպատրուշ, Վարդենիս և Քուչակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 513մ է: 
  

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  

 Եղիպատրուշ, Ձորագլուխ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 1044մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3-15 սահմանակետերով անցնելով 3273մ, 
հասնում ջրբաժանի և ջրամբարի հատման կետում գտնվող Եղիպատրուշ, Թթուջուր և Վարդենիս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4526մ է: 
  

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»  
  
Եղիպատրուշ, Ձորագլուխ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ձորագլուխ տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1196մ, հասնում անտառեզրի թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 1185մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնելով 898մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 493մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, հետո կրկին հյուսիս, անտառի եզրի թիվ 19-22 
սահմանակետերով անցնելով 868մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 1505մ, հասնում 2503մ նիշով 
սարի գագաթին գտնվող Եղիպատրուշ, Ձորագլուխ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6453 մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.18 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐՆՋԱՏԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Երնջատափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շողակն գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարբի և «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Օհանավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սաղմոսավան, «Զ»-«Է» հատվածով` 
Ափնագյուղ և «Է»-«Ը» հատվածով` Հարթավան գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-
«Ա» հատվածով` Ջրամբար գյուղական համայնքին: 

  
ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՇՈՂԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Երնջատափ, Շողակն և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 190մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 691մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում է 1022մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 502մ, հասնում թիվ 17 



սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 934մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25-29 
սահմանակետերով անցնում 1322մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 621մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Երնջատափ, Շողակն գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5981մ է: 
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Արա լեռան լանջին գտնվող Երնջատափ, Օհանավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան լանջին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 495մ, հասնում է Երնջատափ, Կարբի գյուղական 
համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 495մ է: 
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Երնջատափ, Օհանավան և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, լանջի ստորոտով 
այգեգործական ամառանոցների տարածքի և անտառի եզրագծի ոլորանների թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
864մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 446մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, 
այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
անտառաեզրի ջրբաժանի գագաթների թիվ 11-19 սահմանակետերով անցնելով 2092մ, հասնում է Արա լեռան 
լանջին գտնվող Երնջատափ, Օհանավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346մ է: 
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Երնջատափ, Սաղմոսավան և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 210մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո արևելք, Քասախ գետի ձորով, 
այնուհետև ձորակով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների եզրով, անցնում 2267մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև 
հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով, հատելով ձորակը, 
թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1246մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա արևմուտք, այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 302մ, 
հասնում է Երնջատափ, Սաղմոսավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4121մ է: 
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Երնջատափ, Ափնագյուղ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետի հունով 
անցնում 1619մ, հասնում գետի ափին գտնվող Երնջատափ, Ափնագյուղ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1619մ է: 
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»  
  
Երնջատափ, Հարթավան և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետի հոսանքով թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, Քասախ գետի 
ոլորաններով անցնում 3046մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Երնջատափ, Հարթավան և Ափնագյուղ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070մ է:  
  

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»  
  
Երնջատափ, Ջրամբար և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա արևմուտք, ճանապարհի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 682մ, հասնում ճանապարհի և 
առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև 
արևմուտք, առվի թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնելով 470մ, հասնում է Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետի ոլորանների թիվ 16-25 
սահմանակետերով անցնելով 1244մ, հասնում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող 
Երնջատափ, Ջրամբար և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2396մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.19 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Զովասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակի մարզին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Գառնահովիտ գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Շիրակի մարզին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Իրինդ և «Զ»-«Է» հատվածով` Ոսկեթաս 
գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Մաստարա և «Ը»-«Ա» հատվածով` Ծաղկասար 
գյուղական համայնքներին: 

  
ԶՈՎԱՍԱՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԶՈՎԱՍԱՐ-ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  

  
 Զովասար, Գառնահովիտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով` թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 331մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնում 613մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, նույն 
առվի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 582մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակի թիվ 10-34 սահմանակետերով անցնելով 
4830մ, հասնում է Զովասար, Գառնահովիտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6356 մ է:  
  



ԶՈՎԱՍԱՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Զովասար, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջի ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 1207մ, հասնում Զովասար, Վերին Սասնաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»- «Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1207մ է: 
  

ԶՈՎԱՍԱՐ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
Զովասար, Իրինդ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245մ, հասնում Զովասար, Իրինդ և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2652մ է : 
  

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
Զովասար, Ոսկեթաս և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 412մ, հասնում է ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 3336մ, հասնում 
ձորակի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 525մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակով անցնում 2002մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջերով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 2580մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 569մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
լանջերի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1847մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 1057մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Զովասար-Ոսկեթաս միջհամայնքային ավտոճանապարհը, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնելով 428մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնելով 741մ, հասնում է Զովասար, Ոսկեթաս և Մաստարա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13498մ է: 
  

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՄԱՍՏԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»  
  
Զովասար, Մաստարա և Ծաղկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը համընկնում է 2219.4 մ նիշ ունեցող «Փոքր Բողուտլու» կոչվող գեոդեզիական կետի հետ, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 911մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ձորով անցնում 586մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Զովասար-Մաստարա մարզային նշանակության 
ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 855մ, հասնում Զովասար, Մաստարա և Ոսկեթաս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2351 մ է: 
  

ԶՈՎԱՍԱՐ-ԾԱՂԿԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»  
  
Զովասար, Ծաղկասար գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 630մ, հասնում 



Զովասար, Ծաղկասար և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 630մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)  
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.20 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԹՈՒԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Թաթուլ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սուսեր, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ցամաքասար, «Գ»-

«Դ» հատվածով` Հացաշեն և «Դ»-«Ե» հատվածով` Մաստարա գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Թալին քաղաքային և «Զ»-«Է» հատվածով` Արևուտ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Է»-
«Ը» հատվածով` Դդմասար գյուղական համայնքին, հարավից` «Ը»-«Թ» հատվածով Արտենի գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Արագածավան, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Կանչ և «Ի»-«Լ» հատվածով` 
Հակկո գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Լ»-«Ա» հատվածով` Սորիկ գյուղական համայնքին: 

  
ԹԱԹՈՒԼ-ՍՈՒՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Թաթուլ, Սուսեր և Սորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, ձորով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 920մ, հասնում Թաթուլ, Սուսեր և Ցամաքասար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 920մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Թաթուլ, Ցամաքասար և Սուսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և բլուրը, անցնում է 
376մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ձորի ոլորանների թիվ 2-12 սահմանակետերով անցնելով 1822մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
Թաթուլ, Ցամաքասար և Հացաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2198մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ՀԱՑԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Թաթուլ, Հացաշեն և Ցամաքասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 920մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը և 
լանջի թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 1187մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ձորակի ոլորանների թիվ 6-17 սահմանակետերով 
անցնելով 1556մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող Թաթուլ, Հացաշեն և Մաստարա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3663մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ՄԱՍՏԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Թաթուլ, Մաստարա և Հացաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնելով 737մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1722մ, հասնում է Թաթուլ, Մաստարա գյուղական և Թալին 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 



«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2459մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Թաթուլ, Մաստարա գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 914մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնելով 1321մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 647մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը և բարձունքը, անցնում է 423մ, հասնում 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհը, բարձունքներով` թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 1845մ, 
հասնում Թաթուլ, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5149մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ԱՐԵՎՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Թաթուլ, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1127մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 5-8 սահմանակետերով 
անցնելով 1140մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով բարձունքը և ձորը, անցնում է 1084մ, հասնում 2047մ նիշ ունեցող «Բագատլու» կոչվող 
եռանկյունաչափական թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով ձորակներ և ջրբաժաններ, լանջով` թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 4777մ, հասնում է 
1401մ նիշ ունեցող «Զագիգլուխ» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, ջրբաժան և դաշտային 
ճանապարհ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 1972մ, հասնում Թաթուլ, Արևուտ և Դդմասար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10100մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ԴԴՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Թաթուլ, Դդմասար և Արևուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 169մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում 66մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը և դաշտային 
ճանապարհը, լանջով անցնում է 870մ, հասնում Թաթուլ, Դդմասար և Արտենի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1105մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Թաթուլ, Արտենի և Արագածավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
695մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով 
անցնում 559մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ճանապարհը և ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 
1475մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը և, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1196մ, հասնում է Թաթուլ, Արտենի և 
Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3925մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  



Թաթուլ, Արագածավան և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 2197մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, հատելով ժայռը, բարձունքի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 2170մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 
1092մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում է հաջորդ գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում Թաթուլ, Արագածավան և Արտենի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6910մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ԿԱՆՉ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
Թաթուլ, Կանչ և Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք, ապա կրկին հյուսիս-արևելք, թույլ արտահայտված 
բլուրներով, այնուհետև դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 1303մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 554մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թույլ արտահայտված բլրաթմբային 
տեղանքով` թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1911մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 802մ, 
հասնում է Թաթուլ, Կանչ և Արագածավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4569մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ՀԱԿԿՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Լ» 
  
Թաթուլ, Հակկո և Սորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնելով 1003մ, հասնում է Թաթուլ, Հակկո և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ի»-«Լ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1003մ է: 
  

ԹԱԹՈՒԼ-ՍՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Լ»-«Ա» 
  
Ձորակի եզրին գտնվող Թաթուլ, Սորիկ և Սուսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, հետո հարավ, ձորակի թիվ 1-
5 սահմանակետերով անցնում է 813մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
թմբերով թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 804մ, հասնում է Թաթուլ, Սորիկ և Հակկո գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Լ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1617մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.21 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԹՈՒՋՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Թթուջուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ձորագլուխ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղիպատրուշ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Չքնաղ գյուղական համայնքին: 



  
 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Թթուջուր, Ձորագլուխ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2463.4մ, նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, լանջով անցնում 545մ, հասնում 2537.7մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում 
թիվ թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնելով 3742մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1059մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորակով անցնում 1718մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 160մ, հասնում Թթուջուր-Ձորագլուխ միջհամայնքային ավտոճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված ճանապարհով 
անցնում 122մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 349մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 24-26 
սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի կողքով հոսող առվի 
եզրին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 28-31 
սահմանակետերով անցնելով 797մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 1472մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող Թթուջուր, Ձորագլուխ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13209մ է:  
  

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Թթուջուր, Ձորագլուխ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 1044մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3-15 սահմանակետերով անցնելով 3273մ, 
հասնում ջրբաժանի և ջրամբարի հատման կետում գտնվող Թթուջուր, Եղիպատրուշ և Վարդենիս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4526մ է: 
  

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Թթուջուր, Վարդենիս և Չքնաղ գյուղական, համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ջրամբարի կողքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 330մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրամբարի եզրագծի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1177մ, հասնում ջրամբարի եզրին 
գտնվող Թթուջուր, Վարդենիս և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1507մ է:  
  

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՉՔՆԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Թթուջուր, Չքնաղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1087մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 520մ, հասնում բարձունքի գագաթին 



գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
ջրբաժանով անցնում է 567մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 373մ, հասնում 2597մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնում 2826մ, հասնում Ապարան-Թթուջուր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով վերը նշված ճանապարհը, անցնում է 79մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 268մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 139մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 146մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 61մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 1436մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 
24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 649մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 156 մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255մ, հասնում անտառի եզրով անցնող 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 922մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Թթուջուր, 
Չքնաղ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10066մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.22 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԻՐԻՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Իրինդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Սասնաշեն և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Դավթաշեն գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաթնաղբյուր և «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Ոսկեթաս գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Զովասար գյուղական համայնքին:  

  
ԻՐԻՆԴ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Իրինդ, Վերին Սասնաշեն և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 2538մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով անցնում 1118մ, հասնում Իրինդ, Վերին Սասնաշեն և Դավթաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3656մ է:  
  

ԻՐԻՆԴ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Իրինդ, Դավթաշեն և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 1597մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 692մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնող գետակի հոսանքի ուղղությամբ անցնում 3172մ, հասնում է 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով 
հատում բլրագագաթները, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 2366մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 13-48 սահմանակետերով 
անցնելով 5847մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Իրինդ, Դավթաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13674մ է:  
  

ԻՐԻՆԴ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Իրինդ, Կաթնաղբյուր և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 299մ, հասնում բլրագագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով և 
բլրագագաթներով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 2266մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1389 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2626 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում է 284 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 469 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, ձորի թիվ 10-42 
սահմանակետերով անցնելով 5712 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: 
Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա կրկին հարավ, հատելով 
միջհամայնքային ճանապարհը, առվով, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 921 մ, հասնում բլրի վրա գտնվող 
թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, 
բարձունքի գագաթներով, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում է 1124 մ, հասնում է Իրինդ, Կաթնաղբյուր և 
Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ» -«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15089մ է:  
  

ԻՐԻՆԴ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Իրինդ, Ոսկեթաս և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջով անցնում 223մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 284մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 3-4 սահմնակետերով 
անցնում 875մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, բնական 
աղբյուրների մոտով, թիվ 6-8 սահմնակետերով անցնելով 1117մ, հասնում է Իրինդ, Ոսկեթաս և Կաթնաղբյուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2499մ: 
  

ԻՐԻՆԴ-ԶՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Իրինդ, Զովասար և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245մ, հասնում Իրինդ, Զովասար և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժամնան «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2652մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.23 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՐՈՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լեռնարոտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ագարակավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Դիան, «Զ»-«Է» հատվածով` Ագարակավան, «Է»-«Ը» հատվածով` Մեծաձոր, «Ը»-«Թ» հատվածով` 



Վերին Բազմաբերդ, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական 
համայնքներին: 

  
ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Սարի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 670մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, սարալանջերով հատելով բարձունքների գագաթները և դաշտային ճանապարհը, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում է 1394մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 481մ, հասնում 
սարի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին,  

ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում է 1428մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1507մ, հասնում է սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, շրջանցում սարը, ապա թեքվում է դեպի հարավ, միանում ձորին, ձորով անցնում 8828մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 311 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում 
դաշտային ճանապարհը և, լանջով անցնելով 932մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, ձորակով անցնում 2288մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վերին 
Սասունիկ-Լեռնարոտ միջհամայնքային ճանապարհը, ջրային սահմանով, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 
2052մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից առվով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 
սահմանակետով անցնում 899մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնում է 589մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվակով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 257մ, հասնում Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ 
և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23207մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Լեռնարոտ, Շամիրամ և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 289մ, հասնում Լեռնարոտ, 
Շամիրամ և Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 289 մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Լեռնարոտ, Ագարակավան և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 1213մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով 
ձորակներ և բարձունքներ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 1534մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետերով անցնում 837մ, 
հասնում Լեռնարոտ, Ագարակավան և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային կետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3584մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ԴԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 



  
Լեռնարոտ, Ագարակավան և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավով դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնելով 1744մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2810մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն ձորի թիվ 5-27 սահմանակետերով անցնելով 4442մ, 
հասնում է Լեռնարոտ, Դիան և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8996մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Ագարակավան և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 1147մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով հատելով ժայռեր, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 1585մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Ագարակավան և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2732մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՄԵԾԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Լեռնարոտ, Մեծաձոր և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 575մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնող Լեռնարոտ, Մեծաձոր և Ագարակավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 575մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Լեռնարոտ, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1090մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 2002մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Վերին 
Բազմաբերդ և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ » սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3092մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Լեռնարոտ, Ներքին Սասնաշեն և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1143մ, հասնում է Լեռնարոտ, Ներքին Սասնաշեն և Վերին Բազմաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1143մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
 Լեռնարոտ, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1469մ, հասնում Լեռնարոտ, Վերին Սասնաշեն և Ներքին Սասնաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1469մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.24 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 



ՕՐԵՆՔԻ
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լուսագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կայք գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ապարան քաղաքային և «Ե»-«Զ» հատվածով` Միրաք գյուղական 
համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մելիքգյուղ գյուղական համայնքին: 

  
 ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Լուսագյուղ, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի 2792 մ նիշ ունեցող գագաթի վրա, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 467մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 787մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
722մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակները, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում է 1575մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 517մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 361մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ձորակի ոլորաններով, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1101մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 633մ, հասնում 
թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով հոսող առվակով, թիվ 13 
սահմանակետով անցնում 868մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 219մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 143մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրով անցնում 384մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, դաշտային ճանապարհով, ապա վարելահողերի միջնակով անցնելով 
2508մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսագյուղ, Սարալանջ և Կայք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10285 մ է:  
  

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ԿԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Լուսագյուղ, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 334մ, հասնում Լուսագյուղ, Կայք և Սարալանջ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 334մ է:  
  

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Լուսագյուղ, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2549.6մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 
1018մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 204մ, հասնում Ապարան-Լուսագյուղ միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 85մ, 
հասնում ճանապարհի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1102մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, Ապարան քաղաքի տնամերձերի 
կողքով անցնելով 609մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսագյուղ, Կայք գյուղական և Ապարան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4687 մ է:  
  

 ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ՄԻՐԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Լուսագյուղ, Միրաք և Մելիքգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 238մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 484մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
180մ, հասնում 2549.6մ նիշով սարի գագաթին գտնվող «Դեվեբոյրուն» կոչվող գեոդեզիական` Լուսագյուղ, Միրաք 
գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 902մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ՄԵԼԻՔԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Լուսագյուղ, Մելիքգյուղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2945մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 510մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 474մ, հասնում 2760մ նիշ ունեցող «Թուխմանու» սարի գագաթին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 805մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 678մ, հասնում ձորակի և ջրբաժանի 
հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 1619մ, հասնում Լուսագյուղ, Մելիքգյուղ և Միրաք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4086մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.25 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԿՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լուսակն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշնակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` ՀՀ Արմավիրի 
մարզի վարչական սահմանին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արտենի գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Դդմասար գյուղական համայնքին: 

  
ԼՈՒՍԱԿՆ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լուսակն, Դաշտադեմ և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
ձորակի թիվ 1-41 սահմանակետերով անցնում 2608մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43-45 սահմանակետերով անցնում 736մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-51 սահմանակետերով անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 52 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 53-59 սահմանակետերով անցնելով 
890մ, հասնում է Լուսակն, Դաշտադեմ և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4826մ է: 



  
ԼՈՒՍԱԿՆ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Լուսակն, Աշնակ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Թալին-Արաքս ավտոճանապարհից դեպի Աշնակ թեքվող ճանապարհների 
խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1078մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 465մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 785մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորակը և, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով
1517մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 
8-11 սահմանակետերով անցնում 1631մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 605մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորով անցնում 6061մ, հասնում է Լուսակն, Աշնակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12142մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Լուսակն, Արտենի և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 780մ, հասնում 1258մ նիշ ունեցող 
բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 643մ, հասնում է 
հաջորդ բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, ձորակը, ջրբաժանի թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 1518մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 915մ, հասնում 1233մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 753մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ձորակով, այնուհետև Մաստարա գետով, թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնելով 4032մ, հասնում է 
ձորակի եզրին գտնվող Լուսակն, Արտենի գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8641մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԴԴՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Լուսակն, Դդմասար և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2316մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող Լուսակն, Դդմասար և Արտենի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2316մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.26 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդաբլուր գյուղական համայնքին, հյուսիս-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կանիաշիր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շենկանի, «Դ»-



«Ե» հատվածով` Նիգավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Արագած գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Գեղաձոր և «Ը»-«Ա» հատվածով` 
Սադունց գյուղական համայնքներին: 

  
ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր և Սադունց գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1413մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր և Կանիաշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1413մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԿԱՆԻԱՇԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ծաղկահովիտ, Կանիաշիր և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 1639մ, հասնում Ալագյազ-Արթիկ պետական նշանակության ավտոճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք և հարավ-արևելք ավտոճանապարհի թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 655մ, հասնում խաղահրապարակի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, խաղահրապարակի եզրով անցնում 65մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 74մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 292մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում է 37մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 1619մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և 
գետակի հատման տեղում գտնվող Ծաղկահովիտ, Կանիաշիր և Շենկանի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4382մ է:  
  

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՇԵՆԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Դաշտային ճանապարհի և գետակի հատման տեղում գտնվող Ծաղկահովիտ, Շենկանի և Կանիաշիր 

գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետակի հունով անցնում 2487մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 466մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 
714մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 145մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքներով, 
թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնելով 1043մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Շենկանի և 
Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4855մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ծաղկահովիտ, Շենկանի և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1910մ, հասնում Շիշթափա սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, սարալանջերով և բարձունքների գագաթներով անցնում 3152մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում 
2709մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնելով 1063մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքների գագաթների թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 



1400մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռի ստորոտով անցնող ձորի թիվ 25-33 սահմանակետերով անցնում 594մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 252մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Նիգավան և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11386մ է:  
  

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 
286մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն և Արագած գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 286մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 842մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 3-27 սահմանակետերով անցնելով 
2962մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Արագած և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3804մ է: 
  

 ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Ծաղկահովիտ, Գեղաձոր և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորակով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2818մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 2805մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, ժայռի եզրով, թիվ 6-
10 սահմանակետերով անցնելով 2473մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Գեղաձոր և Արագած 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8096 մ է:  
  

 ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՍԱԴՈՒՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Սադունց և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 650մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
թիվ 2 սահմանակետով անցնում 454մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում է Ալագյազ-Արթիկ հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, նշված ավտոճանապարհով անցնում 454մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, հատում ավտոճանապարհը, դաշտային ճանապարհով անցնում 117մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1036մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է 
Ծաղկահովիտ-Սադունց ավտոճանապարհի և այդ ճանապարհից աջ թեքվող դաշտային ճանապարհի հատման 
խաչմերուկում: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 689մ, հասնում 
բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, 
բնակավայրի եզրագծի թիվ 12 սահմանակետով անցնում 871մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, դաշտային ճանապարհով, լանջով, ապա կրկին դաշտային 
ճանապարհով անցնում է 4787մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Սադունց և 



Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9846 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.27 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ծաղկաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քուչակ գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Արագած գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկահովիտ 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Նիգավան գյուղական համայնքին: 

  
 ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ծաղկաշեն, Քուչակ և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնելով 3843մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատում ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1023մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 964մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 827մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-
15 սահմանակետերով անցնելով 699մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
151մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 858մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 239մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակով անցնում է 1273մ, հասնում 
ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 828մ, 
հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով գետակը, թիվ 25 
սահմանակետով անցնում է 942մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ծաղկաշեն-Քուչակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 27-29 
սահմանակետերով անցնելով 1094մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 
սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 196մ, 
հասնում Ծաղկաշեն, Քուչակ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13191մ է:  
  

 ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Ծաղկաշեն, Արագած և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, 
ձորի եզրի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1696մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գագաթներով, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 
1298մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում է 1833մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 543մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով և բարձունքի գագաթների թիվ 11-12 
սահմանակետերով անցնելով 1577մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, լանջով հատելով ձորակներ, անցնում է 710մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, լանջով անցնում 120 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 418մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա 



կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում լանջերով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 18-22 
սահմանակետերով անցնում է 2880մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, վարելահողի եզրագծով, թիվ 24 
սահմանակետով անցնում է 413մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևելք, հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լանջերով հատելով ձորը, թիվ 26-28 
սահմանակետերով անցնում 825մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում 1063մ, հասնում է 
թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արագած-Ծաղկաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 34 սահմանակետով անցնում է 708մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի եզրի դաշտային 
ճանապարհի թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում է 1015մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատում Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը և անցնելով 58մ, հասնում է թիվ 
39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 603մ, հասնում 
Ծաղկաշեն, Արագած և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15760 մ է:  
  

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Ծաղկաշեն, Ծաղկահովիտ և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 
286մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող Ծաղկաշեն, Ծաղկահովիտ և Արագած գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 286մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Ծաղկաշեն, Նիգավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 1-
16 սահմանակետերով անցնելով 1597մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 980մ, հասնում Ծաղկաշեն, Նիգավան և Ծաղկահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2577մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.28 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ոսկեթաս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Իրինդ և «Գ» -«Դ» հատվածով` Դավթաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Աշնակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական և «Զ»-«Է» 
հատվածով` Թալին քաղաքային համայնքներին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղնիկ և «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Շղարշիկ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից` Թ»-«Ա» հատվածով` Կարմրաշեն գյուղական 
համայնքին: 

  
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կաթնաղբյուր, Ոսկեթաս և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 595մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սարալանջով անցնում 375մ, հասնում Կաթնաղբյուր, 
Ոսկեթաս և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կաթնաղբյուր, Իրինդ և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 299մ, հասնում բլրագագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով և 
բլրագագաթներով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 2266մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1389մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2626 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով հատում 
դաշտային ճանապարհը, անցնում է 284մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 469մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, ձորի թիվ 10-42 
սահմանակետերով անցնելով 5712մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: 
Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա կրկին հարավ, հատելով
միջհամայնքային ճանապարհը, առվով, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 921մ, հասնում բլրի վրա գտնվող 
թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, 
բարձունքի գագաթներով, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում է 1124մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Իրինդ և 
Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ» -«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15089մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կաթնաղբյուր, Դավթաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
Կաթնաղբյուր-Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, և անցնելով Դերեսի ձորի թիվ 1-26 սահմանակետերով 
4461մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Դավթաշեն և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4461մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կաթնաղբյուր, Աշնակ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 769մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 
759 մ, հասնում Կաթնաղբյուր, Աշնակ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1528 մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կաթնաղբյուր, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Աշնակ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1006մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Կաթնաղբյուր, Եղնիկ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում 
միջհամայնքային ճանապարհը և ձորի թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 1879մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
Կաթնաղբյուր, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 



 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1879մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԵՂՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Կաթնաղբյուր, Եղնիկ և Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, դաշտային ճանապարհով, ապա հարթ տեղանքով, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 3456մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կաթնաղբյուր, Եղնիկ գյուղական և Թալին 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3456մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՇՂԱՐՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Կաթնաղբյուր, Շղարշիկ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, բլրագագաթներով հատելով 
ձորակներ, անցնում է 2497մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 
127 մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, սարալանջով անցնում 620մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 714մ, հասնում է 
բլրագագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով 
հատում դաշտային և Շղարշիկ-Իրինդ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում է 
2886մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 13 սահմանակետերով անցնում 608մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-22 
սահմանագծերով անցնում 2016մ, հասնում Կաթնաղբյուր համայնքի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհի 
հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Կաթնաղբյուրի բնակավայրի հյուսիսային եզրագծով 
անցնող ճանապարհի թիվ 24-26 սահմանագծերով անցնելով 1474մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Շղարշիկ և Եղնիկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10943մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Կաթնաղբյուր, Կարմրաշեն և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
1389մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով, 
ապա ձորակներով անցնելով 1464 մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Կարմրաշեն և Շղարշիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանաման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2853մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.29 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՅՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կայք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսագյուղ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Սարալանջ 

գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ապարան քաղաքային համայնքին: 

  
ԿԱՅՔ-ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Կայք, Լուսագյուղ գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 



հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 334մ, հասնում Կայք, Լուսագյուղ և Սարալանջ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 334 մ է:  
  

ԿԱՅՔ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Կայք, Սարալանջ և Լուսագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
նշված ճանապարհով անցնում 1583մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս, անցնում 145մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 480մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 393մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 535մ, հասնում 
բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 313մ, հասնում անտառեզրի բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառեզրի բարձունքներով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1267մ, հասնում 2433.1մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթին գտնվող Կայք, Սարալանջ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4718մ է:  
  

ԿԱՅՔ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կայք, Վարդենիս և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 471մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-
արևմուտք, այնուհետև արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի ձորակով անցնում 2068մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վարդենիս-Կայք 
միջհամայնքային ճանապարհը, հարթավայրային տեղանքով թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնելով 2018մ, հասնում 
է թմբի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
431մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
472մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային 
ճանապարհը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-Սպիտակ ճանապարհը, թիվ 16-19 
սահմանակետերով անցնելով 1674մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 158մ, հասնում ձորակի և դաշտային 
ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Կայք, Վարդենիս գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է:  
  

ԿԱՅՔ-ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Կայք, Լուսագյուղ գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով անցնում 767 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 206 մ, հասնում է Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 276 մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի 
եզրագծով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 448 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, ձորակի ոլորաններով հատելով պետական 
նշանակության ճանապարհը, անցնում է 1447մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 175մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնելով 



770մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 140մ, 
հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորակով անցնում 288մ, հասնում բարձունքի գագաթին տեղադրված թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով 
անցնելով 988մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Կայք, Սարալանջ գյուղական 
և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5507մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.30 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Կարբի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երնջատափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աշտարակ քաղաքային 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Փարպի գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ղազարավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից և արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքին: 

  
ԿԱՐԲԻ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Արա լեռան լանջին գտնվող Կարբի, Օհանավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան լանջին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 495մ, հասնում է Կարբի, Երնջատափ գյուղական 
համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 495 մ է:  
  

ԿԱՐԲԻ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԿԱՐԲԻ-ԱՇՏԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կարբի գյուղական, Աշտարակ քաղաքային համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1476մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 81 մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք, լանջերով անցնում 3355մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 173մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Աշտարակ-Փարպի 
ճանապարհը և, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնելով 1797մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Կարբի, 
Փարպի գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6882 մ է:  
  

ԿԱՐԲԻ-ՓԱՐՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կարբի, Փարպի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, առվով 
անցնում 1116մ, հասնում Աշտարակ-Փարպի ճանապարհի եզրին գտնվող Կարբի, Փարպի գյուղական և Աշտարակ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116 մ է: 



  
ԿԱՐԲԻ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Կարբի, Ղազարավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և գետը, 
ջրանցքով, ապա ջրբաժանով և լանջով անցնում է 3950մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Կարբի, Ղազարավան և 
Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3950 մ է:  
  

 ԿԱՐԲԻ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Կարբի, Ուշի և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքով 
անցնում 1295 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից պարբերաբար թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և 
հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում է 1571մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնում է 525մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 86մ, հասնում Կարբի, Ուշի և Ղազարավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:  
  

ԿԱՐԲԻ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Կարբի, Օհանավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արա 
լեռան լանջով, Ծաղկավանքի մոտով անցնում 1076մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 551մ, հասնում սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով և գագաթներով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով անցնում 601մ, հասնում սարի գագաթի 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով 
անցնում է 1081մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրանցքով անցնում 1651մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, կիսախողովակներով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 6359մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, վերը նշված ջրանցքով անցնում է 474մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում Քասախ գետի ափին գտնվող 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Քասախ 
գետով, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 393մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
բնակավայրի միջով հատում ջրանցքը և Աշտարակ-Ապարան պետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 18-31 
սահմանակետերով անցնում 2108մ, հասնում է Կարբի, Օհանավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15803մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.31 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կարմրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր գյուղական, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Շղարշիկ գյուղական, «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղնիկ գյուղական և «Դ»-«Ե» հատվածով` Թալին 
քաղաքային համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» 



հատվածով` Ոսկեթաս գյուղական համայնքին: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Ձորակի եզրին գտնվող Կարմրաշեն, Կաթնաղբյուր և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով` 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1389մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով, ապա ձորակներով անցնելով 1464մ, հասնում է Կարմրաշեն, Կաթնաղբյուր և 
Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանաման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2853մ է: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՇՂԱՐՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կարմրաշեն, Շղարշիկ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում է 1156մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, անցնում է 2446մ, հասնում բլրի ստորոտի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 385մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 4-5 սահմանակետերով 
անցնելով 1299մ, հասնում է Կարմրաշեն, Շղարշիկ և Եղնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5258մ է: 
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԵՂՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կարմրաշեն, Եղնիկ և Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սարահարթային ռելիեֆով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում է 1495մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 5-19 սահմանակետերով անցնելով 4041մ, հասնում է Կարմրաշեն, Եղնիկ 
գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5536մ է: 
  

 ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Կարմրաշեն, Ակունք գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 278մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորը և մարզային 
նշանակության ճանապարհը, ձորակով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 480մ, հասնում Կարմրաշեն, Եղնիկ 
գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 758մ է:  
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Կարմրաշեն, Ակունք և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 212մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-15 
սահմանակետերով անցնում 3194մ, հատելով դաշտային և մարզային նշանակության ճանապարհներ, հասնում է 
Կարմրաշեն, Ակունք գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3406մ է:  
  

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ձորակի եզրին գտնվող Կարմրաշեն, Ոսկեթաս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցում 
սարը, ձորակով անցնում 1324մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 



հատելով ձորակը, լանջով անցնում է 927մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 124մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորակով անցնում 1386մ, հասնում է ձորակի 
եզրի թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 
10-36 սահմանակետերով անցնում 5587մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
արևմուտք, հատում Կարմրաշեն-Ոսկեթաս մարզային ճանապարհը, և թիվ 38 սահմանակետով անցնելով 580մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 510մ, հասնում 
Կարմրաշեն, Ոսկեթաս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12513մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.32 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԹԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հարթավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շենավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ջրամբար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Երնջատափ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Հարթավան, Շենավան և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, 
հասնում Հարթավան-Շենավան միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 128մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, տնամերձերի եզրագծով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 
340մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, առվով անցնում 750մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, հետո հարավ-արևելք, անցնում 606 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է Երևան-Վանաձոր 
մայրուղին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 2051մ և, հատելով Ջրամբար գյուղական համայնք 
տանող ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
վարելահողերի միջնակով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 479մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով, թիվ 13-16 
սահմանակետերով անցնելով 1228մ, հասնում է Հարթավան, Շենավան և Ջրամբար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6258մ է:  
  

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հարթավան, Ջրամբար և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով անցնում 121մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 185մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով անցնում 131մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ճամբարի 
ցանկապատին զուգահեռ դաշտային ճանապարհի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 8 



սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ցանկապատով անցնում 10մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 49մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում է 191մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 247մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև 
կրկին հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնելով 744մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորաններով, թիվ 22-34 սահմանակետերով անցնելով 1305մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և Քասախ գետի 
հատման տեղում գտնվող Հարթավան, Ջրամբար և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3377մ է: 
  

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հարթավան, Երնջատափ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետի հոսանքով թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, Քասախ գետի 
ոլորաններով անցնում 3046մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Հարթավան, Երնջատափ և Ափնագյուղ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070մ է:  
  

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հարթավան, Ափնագյուղ և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Վանաձոր հին ավտոմայրուղու եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, առվակով անցնում 1106մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 668մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի եզրով անցնում 268մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 409մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 158մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով անցնում 233մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է 
դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1294մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, վարելահողերի եզրի թիվ 
15 սահմանակետով անցնում 357մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 217մ, հասնում Քասախ գետի ափին գտնվող Հարթավան, Ափնագյուղ և Երնջատափ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4709մ է: 
  

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Հարթավան, Վարդենուտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Երևան-
Վանաձոր ավտոմայրուղին, անցնում է 778մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, Երևան-Վանաձոր հին ճանապարհով անցնում 622մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Հարթավան, 
Ափնագյուղ և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.33 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ձորագլուխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Թթուջուր գյուղական 
համայնքին: 

  
ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ձորագլուխ, Եղիպատրուշ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ձորագլուխ տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1196մ, հասնում անտառեզրի թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 1185մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնելով 898մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 493մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, հետո կրկին հյուսիս, անտառի եզրի թիվ 19-22 
սահմանակետերով անցնելով 868մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 1505մ, հասնում 2503մ նիշով 
սարի գագաթին գտնվող Ձորագլուխ, Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6453մ է:  
  

ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Ձորագլուխ, Թթուջուր գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2463.4մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
լանջով անցնում 545 մ, հասնում 2537.7մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնելով 3742մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1059մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորակով անցնում 1718մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 160մ, հասնում Թթուջուր-Ձորագլուխ միջհամայնքային ավտոճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված ճանապարհով 
անցնում 122մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 349մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 24-26 
սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի կողքով հոսող առվի 
եզրին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 28-31 
սահմանակետերով անցնելով 797մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 1472մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող Ձորագլուխ, Թթուջուր և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13209մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.34 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 



ՕՐԵՆՔԻ
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ղազարավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փարպի 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բազմաղբյուր գյուղական համայնքին:  

  
 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ղազարավան, Ուշի և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, սարալանջերով, ապա ձորով, հետո կրկին լանջերով անցնում է 2980մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 193մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 38մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միանում ձորին, որով թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև ձորով, հետո լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք և, անցնելով 3525մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ և, ձորով անցնելով 4120մ, հասնում է Ղազարավան, Ուշի և Կարբի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10856մ է:  
  

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

 Ղազարավան, Կարբի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և գետը, 
ջրանցքով, ապա ջրբաժանով և լանջով անցնում է 3950մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Ղազարավան, Կարբի և 
Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3950 մ է: 
  

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՓԱՐՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
 Ղազարավան, Փարպի և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Ղազարավան-Փարպի 
միջհամայնքային ճանապարհին, նրանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա Փարպի գյուղի արևելյան 
եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, հասնում առվին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 
2299մ, հասնում Ղազարավան, Փարպի և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2299մ է:  
  

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  
  

Ղազարավան, Բազմաղբյուր և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 312մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնում 373մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 945մ, հասնում սարի գագաթին 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 
1090մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը և, անցնելով 
562մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, անցնում 337մ, հասնում թիվ 
12 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատում Բյուրական գնացող 
ճանապարհը, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 237մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 644մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-
արևմուտք, լանջով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, լանջերով, թիվ 29-37 
սահմանակետերով անցնում է 1736մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորեր, 
գետի ոլորաններով անցնում է 5709մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ղազարավան, Բազմաղբյուր և Փարպի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12680մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.35 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Մեծաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Օթևան 

գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաքավաձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից, 
արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին: 

  
ՄԵԾԱՁՈՐ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Մեծաձոր, Լեռնարոտ և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 575մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Մեծաձոր, Լեռնարոտ և Օթևան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 575մ է: 
  

ՄԵԾԱՁՈՐ-ՕԹԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Բ»-«Գ»  
  
 Մեծաձոր, Լեռնարոտ և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
սարալանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2346 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2973մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, սարի թեք լանջով 
անցնում է 1312մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակը, 
լանջով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-12 սահմանակետերով 
անցնելով 614մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնելով 3216մ, հասնում է Մեծաձոր, Օթևան և Կաքավաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10966մ է: 
  

ՄԵԾԱՁՈՐ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորակի եզրին գտնվող Մեծաձոր, Կաքավաձոր և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը և 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 505մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում է ձորի եզրին գտնող Մեծաձոր, Կաքավաձոր 
և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 810մ է: 
  



ՄԵԾԱՁՈՐ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մեծաձոր, Վերին Բազմաբերդ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 532մ, հասնում 
բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 1251մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, ապա ձորով հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, 
անցնում է 6737մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորակը, անցնում 390 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1369մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, քիչ հարավ-արևելք, անցնում 568մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով Վերին Բազմաբերդ-Մեծաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-14 սահմանակետերով 
անցնում է 781մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող Մեծաձոր, Վերին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13247մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.36 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆԻԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նիգավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շենկանի և «Բ»-«Գ» հատվածով` Միրաք գյուղական 

համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ապարան քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Վարդենիս, «Ե»-«Զ» հատվածով` Քուչակ և «Զ»-«Է» հատվածով` Ծաղկաշեն գյուղական համայնքներին, 
արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին: 

  
ՆԻԳԱՎԱՆ-ՇԵՆԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նիգավան, Շենկանի և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 407մ, 
հասնում Նիգավան-Ծաղկահովիտ դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 233մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 240մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1082մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, 
Շենկանի և Միրաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1962 մ է:  
  

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՄԻՐԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նիգավան, Շենկանի և Միրաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 858մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-
4 սահմանակետերով անցնում է 1370մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2445մ, հասնում Քասախ գետի ափին 
գտնվող Նիգավան, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4673 մ է: 
  

ՆԻԳԱՎԱՆ– ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
Նիգավան, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, գետի հունով, ապա ձորակով անցնում 1376մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 408մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-12 սահմանակետերով, բարձունքներով հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 2338մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 533մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի արևելք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 701մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 408մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհների խաչմերուկը, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում է 931մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, անցնում է 946մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որը գտնվում է 
բարձունքի գագաթին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 1030մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, Վարդենիս գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8670մ է:  
  

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Նիգավան, Վարդենիս գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 71 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 554մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 
2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, հատելով 
ջրբաժանը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 3780մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, 
Վարդենիս և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4405մ է: 
  

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Նիգավան, Քուչակ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 
806մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Նիգավան, Քուչակ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 806մ է: 
  

ՆԻԳԱՎԱՆ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Նիգավան, Ծաղկաշեն և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 1-
16 սահմանակետերով անցնելով 1597մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 980մ, հասնում Նիգավան, Ծաղկաշեն և Ծաղկահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2577մ է: 
  

ՆԻԳԱՎԱՆ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Նիգավան, Շենկանի և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
գագաթների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1910մ, հասնում Շիշթափա սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, սարալանջերով և բարձունքների գագաթներով անցնում 3152մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում 
2709մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 



է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնելով 1063 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքների գագաթների թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 
1400մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռի ստորոտով անցնող ձորի թիվ 25-33 սահմանակետերով անցնում է 594մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 252մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, Ծաղկահովիտ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11386մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.37 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաքավաձոր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արուճ գյուղական համայնքներին, արևելքից 
և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Պարտիզակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով բլուրներ, ձորով և 
դաշտային ճանապարհով անցնում է 842մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ձորով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 2766մ, 
հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3608մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 483մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 2-5 սահմանակետերով 
անցնում 803մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով ձորակ և բլուրներ, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 949մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Ներքին Բազմաբերդ-Կաքավաձոր միջհամայնքային 
և Երևան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ճանապարհները, ձորի թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 
1437մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3671մ է:  
  

 ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ներքին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ներքին Բազմաբերդ համայնքի բնակավայրի արևելյան 
սահմանագծով անցնող ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ձորի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
1116մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Արուճ և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116մ է: 
  



ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ներքին Բազմաբերդ, Պարտիզակ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Ներքին Բազմաբերդ համայնքի 
բնակավայրի հարավային եզրագծով անցնում 994մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 78մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 891մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում 
է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-24 սահմանակետերով անցնելով 1944մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
26 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 591մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 968մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: 
Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 32-38 
սահմանակետերով անցնելով 602մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 40-59 սահմանակետերով անցնելով 11832մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող Ներքին Բազմաբերդ, Պարտիզակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17899մ է:  
  

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 583մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 631 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակներ, բլուրներ, թիվ 8-
11 սահմանակետերով անցնում է 1754մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, ձորի թիվ 13-32 սահմանակետերով 
անցնելով 3420մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 
515մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ձորակով անցնում 451մ, հասնում ձորակի 
եզրի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1523մ, 
հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2286մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2411 մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո 
արևմուտք, ձորի թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնելով 3667մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 47 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 785մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
50 սահմանակետով անցնում 2265մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և 
Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21002մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.38 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  



Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, արևելքից 
«Բ»-«Գ» հատվածով` Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքն: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ներքին Սասնաշեն, Լեռնարոտ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1143մ, հասնում է Ներքին Սասնաշեն, Լեռնարոտ և Վերին Բազմաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1143մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ներքին Սասնաշեն, Վերին Բազմաբերդ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1092մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 
3224մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, լանջով, 
թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 1771մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 661մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով 
անցնում 3553մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ձորով շարունակվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 11-39 սահմանակետերով անցնելով 4810մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 47մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 42-43 
սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում Ներքին Սասնաշեն, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Բազմաբերդ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16745մ է:  
  

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ներքին Սասնաշեն, Ներքին Բազմաբերդ և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 583մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 631մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակներ, բլուրներ, թիվ 8-
11 սահմանակետերով անցնում է 1754մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, ձորի թիվ 13-32 սահմանակետերով 
անցնելով 3420մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 
515մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ձորակով անցնում 451մ, հասնում ձորակի 
եզրի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1523մ, 
հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2286մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2411մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո 
արևմուտք, ձորի թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնելով 3667մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 47 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 48 սահմանակետերով անցնում 785մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
50 սահմանակետով անցնում 2265մ, հասնում Ներքին Սասնաշեն, Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների և 
Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21002մ է:  



  
ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ներքին Սասնաշեն, Վերին Սասնաշեն և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 611մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով անցնում 975մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և 
բարձունքներով անցնում 5504մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5200մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 165մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 6-66 սահմանակետերով անցնելով 11736մ, հասնում է 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ, հարթ տեղանքով անցնում 4562մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 69-80 սահմանակետերով անցնում 6922մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
Ներքին Սասնաշեն, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 35672մ Է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.39 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նոր Ամանոս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արուճ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Շամիրամ գյուղական 

համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքին, հարավից և 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզի սահմանին, հյուսիսից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Պարտիզակ գյուղական համայնքին:  

  
ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Նոր Ամանոս, Արուճ և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 228մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով հասնում բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասը, ապա թեքվում է 
դեպի արևելք և, անցնելով 2834մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 375մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվի թիվ 6 սահմանակետով անցնում 409 մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով, 
թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 424մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ոռոգման առվով անցնում 577մ, հասնում Նոր Ամանոս, Արուճ և Շամիրամ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4828մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նոր Ամանոս, Շամիրամ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 395մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 522մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 



լանջերով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 959մ, հասնում է Նոր Ամանոս, Շամիրամ և Նոր Եդեսիա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 876մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նոր Ամանոս, Նոր Եդեսիա և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ձորով, ապա դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 880մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորով անցնում է 2582մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 617մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 777մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնելով 5325մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1345մ, հասնում ջրանցքի 
եզրին գտնվող Նոր Ամանոս, Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11526մ է:  
  

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Նոր Ամանոս, Պարտիզակ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնելով 1474մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 826մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 1343մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 501մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնելով 
2375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորի 
ոլորանների թիվ 23-40 սահմանակետերով անցնելով 6792մ, հասնում է Նոր Ամանոս, Պարտիզակ գյուղական 
համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13311մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.40 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շամիրամ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոշ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագածոտն գյուղական համայնքին, արևելքից և 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Նոր Ամանոս գյուղական 
համայնքին: 

  
ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Նոր Եդեսիա, Շամիրամ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 149մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ջրբաժանը, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 217մ, հասնում թիվ 3 



սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-10 սահմանակետերով անցնում 1643մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 880մ, 
հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, 
անցնում 205մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, 
թիվ 14 սահմանակետով անցնում 304մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Նոր Եդեսիա, Շամիրամ և Կոշ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3398մ է: 
  

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ԿՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նոր Եդեսիա, Կոշ և Շամիրամ գյուղական, համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-
արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-արևմուտք և հարավ, անցնում 3175մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարթավայրային ռելիեֆով անցնում 411մ, հասնում Նոր Եդեսիա, Կոշ և 
Արագածոտն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3587մ է:  
  

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նոր Եդեսիա, Արագածոտն և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքի գագաթով` թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնելով 2622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 189մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 866մ, հասնում Նոր Եդեսիա, Արագածոտն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզերի տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3677մ է:  
  

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտն և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

 ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  
 Նոր Եդեսիա, Նոր Ամանոս և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ձորով, ապա դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 880մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորով անցնում է 2582մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 617մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 777մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնելով 5325մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1345մ, հասնում ջրանցքի 
եզրին գտնվող Նոր Եդեսիա, Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11526մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.41 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Շենավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ջրամբար գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 



հատվածով` Հարթավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Արագած և «Ե»-«Ա» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքներին: 

  
ՇԵՆԱՎԱՆ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Շենավան, Ջրամբար և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրամբարի 
արևմտյան եզրով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից 
ջրամբարի միջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ջրամբարի միջով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 
2378մ, հասնում է ջրամբարի մեջ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևմուտք, ջրամբարի միջով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 241մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող 
թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհան կայանի տարածքի եզրագծով անցնում 
46մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 105մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
արտադրական մասի եզրագծով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 157մ, հասնում է Շենավան, Ջրամբար և 
Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3570մ է: 
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Շենավան, Հարթավան և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, 
հասնում Հարթավան-Շենավան միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 128մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, տնամերձերի եզրագծով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 
340մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, առվով անցնում 750մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, հետո հարավ-արևելք, անցնում 606մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է Երևան-Վանաձոր 
մայրուղին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի արևելք անցնում 81մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 2051մ, և հատելով Ջրամբար համայնք տանող 
ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի 
միջնակով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 479մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով, թիվ 13-16 սահմանակետերով 
անցնելով 1228մ, հասնում է Շենավան, Հարթավան և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6258մ է:  
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Շենավան, Վարդենուտ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` բարձունքներով անցնում 2563մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-
արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-14 սահմանակետերով անցնում է 5380մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով 
անցնում 1394մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով առու, 
լանջերով և գագաթներով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում է 1137մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 
20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 
3716մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
132մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ձորով անցնում 1536մ, հասնում Շենավան, Վարդենուտ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15856մ է:  
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 



  
 Շենավան, Արագած և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետակով, թիվ 1-
4 սահմանակետերով անցնելով 887մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
այնուհետև հարավ, հատելով Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 
182մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 741մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով գետակը և Վարդենուտ-Արագած միջհամայնքային 
ճանապարհը, բնակավայրի հարավով անցնող ճանապարհի հյուսիսային եզրով անցնում է 3442մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 830մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով անցնում 1665մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 56մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1638մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակով հոսող Գեղարոտ գետակով, այնուհետև լանջերով անցնում 5688մ, հասնում է 
Շենավան, Արագած և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15496մ է:  
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Շենավան, Քուչակ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրամբարի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնելով 697մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, ջրի եզրով` թիվ 7 սահմանակետով անցնում 613մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է 
ձորակի և ջրամբարի հատման տեղում: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և Քուչակ-Աշտարակ պետական նշանակության ճանապարհը, 
անցնում է 3088մ, հասնում Շենավան, Քուչակ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4696մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.42 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՂԱԿՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Շողակն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երնջատափ և «Դ»-«Ա» հատվածով` 
Ջրամբար գյուղական համայնքին: 

  
ՇՈՂԱԿՆ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Եղիպատրուշ, Շողակն և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 221մ, հասնում է ջրբաժանի 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6 



սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 187մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա 
արևելք, լանջերով` թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորակը, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 598մ, 
հասնում 2009.2 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, ձորով` թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող 
թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնելով 869մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 964մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
բարձունքների գագաթների թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 325մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 248մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 284մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 38-41 
սահմանակետերով անցնելով 1044մ, հասնում «Կուշի» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 
42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 43 սահմանակետով անցնում 
1064մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնելով 999մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 369մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը, անցնում 406մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այստեղից 
դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում գետը, լանջով անցնում 391մ, հասնում Շողակն, Եղիպատրուշ 
գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10968մ է:  
  

ՇՈՂԱԿՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմաննրի հետ: 
  

ՇՈՂԱԿՆ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Շողակն, Երնջատափ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 190մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 691մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում է 1022մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 502մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 934մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25-29 
սահմանակետերով անցնում 1322մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 621մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Շողակն, Երնջատափ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5981մ է:  
  

ՇՈՂԱԿՆ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Շողակն, Ջրամբար և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, ջրամբարի արևելյան եզրագծի թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 
1301մ, հասնում ջրամբարի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, ձորակի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման 
կետում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 13-26 սահմանակետերով անցնում 2420մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 



թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 81մ, հասնում է Շողակն, 
Ջրամբար և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4266մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.43 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՇՂԱՐՇԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Շղարշիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքին, 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղնիկ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Կարմրաշեն 
գյուղական համայնքին: 

  
ՇՂԱՐՇԻԿ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շղարշիկ, Կաթնաղբյուր և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, բլրագագաթներով հատելով 
ձորակներ, անցնում է 2497մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 
127մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, սարալանջով անցնում 620մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 714 մ, հասնում է 
բլրագագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով 
հատում դաշտային և Շղարշիկ-Իրինդ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում է 
2886մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 13 սահմանակետով անցնում 608մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-22 
սահմանակետերով անցնում 2016մ, հասնում Կաթնաղբյուր համայնքի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհի 
հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Կաթնաղբյուրի հյուսիսային եզրագծով անցնող 
ճանապարհի թիվ 24-26 սահմանագծերով անցնելով 1474մ, հասնում է Շղարշիկ, Կաթնաղբյուր և Եղնիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10943մ է:  
  

ՇՂԱՐՇԻԿ-ԵՂՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Շղարշիկ, Եղնիկ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարահարթային ռելիեֆով հատելով 
դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում է 3743մ, հասնում լանջի թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնելով 
1502մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
15 սահմանակետով անցնում է 170մ, հասնում Շղարշիկ, Եղնիկ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5415մ է: 
  

ՇՂԱՐՇԻԿ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Շղարշիկ, Կարմրաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում է 1156մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, անցնում է 2446մ, հասնում բլրի ստորոտի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 385մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 4-5 սահմանակետերով 



անցնելով 1299մ, հասնում է Շղարշիկ, Կարմրաշեն և Եղնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5258մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.44 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՈՍԿԵԹԱՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ոսկեթաս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Իրինդ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Կաթնաղբյուր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մաստարա գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Զովասար գյուղական համայնքին: 

  
ՈՍԿԵԹԱՍ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ոսկեթաս, Իրինդ և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջով անցնում 223մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 284մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 875մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, բնական 
աղբյուրների մոտով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնելով 1117մ, հասնում է Ոսկեթաս, Իրինդ և Կաթնաղբյուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2499մ: 
  

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ոսկեթաս, Կաթնաղբյուր և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 595մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սարալանջով անցնում 375մ, հասնում Ոսկեթաս, 
Կաթնաղբյուր և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970մ է: 
  

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորակի եզրին գտնվող Ոսկեթաս, Կարմրաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցում 
սարը, ձորակով անցնում 1324մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով ձորակը, լանջով անցնում է 927մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով` թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 124մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորակով անցնում 1386մ, հասնում է ձորակի 
եզրի թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 
10-36 սահմանակետերով անցնում 5587մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
արևմուտք, հատում Կարմրաշեն-Ոսկեթաս մարզային ճանապարհը և, թիվ 38 սահմանակետով անցնելով 580մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 510մ, հասնում 
Ոսկեթաս, Կարմրաշեն և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12513մ է:  
  

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 



  
 Ոսկեթաս, Ակունք և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով հոսող 
առվի ոլորապտույտների թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում է 2550մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարթավայրային ռելիեֆով հատելով դաշտամիջյան ճանապարհներ, 
անցնում է 613մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 652մ, հասնում է Ոսկեթաս, Ակունք և Կարմրաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3815մ է: 
  

ՈՍԿԵԹԱՍ-ՄԱՍՏԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ոսկեթաս, Մաստարա և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1148մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 
6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 273մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 1213մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 311մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ոսկեթաս, Մաստարա և 
Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2945մ է:  
  

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԶՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Ոսկեթաս, Զովասար և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 412մ, հասնում է ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 3336մ, հասնում 
ձորակի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 525մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակով անցնում 2002մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջերով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 2580մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 569մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
լանջերի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1847մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 1057մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Զովասար-Ոսկեթաս միջհամայնքային ավտոճանապարհը, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնելով 428մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնելով 741մ, հասնում է Ոսկեթաս, Զովասար և Մաստարա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13498մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.45 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՉՔՆԱՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Չքնաղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Թթուջուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս և «Դ»-«Ա» հատվածով` 
Սարալանջ գյուղական համայնքներին: 

  
ՉՔՆԱՂ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՉՔՆԱՂ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Չքնաղ, Թթուջուր գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1087մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 520մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
ջրբաժանով անցնում է 567մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 373մ, հասնում 2597մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնում 2826մ, հասնում Ապարան-Թթուջուր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով վերը նշված ճանապարհը, անցնում է 79մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 268մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 139մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 146մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 61 մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 1436մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 
24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 649մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255մ, հասնում անտառի եզրով անցնող 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 922մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Չքնաղ, 
Թթուջուր և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10066մ է:  
  

ՉՔՆԱՂ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Չքնաղ, Վարդենիս և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, բարձունքների գագաթների թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 341մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 
15-16 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս, անտառի եզրով անցնում 942մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 487մ, 
հասնում անտառի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրի ոլորանների 
թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 601մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 323մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով` թիվ 27-28 
սահմանակետերով անցնում 461մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
627մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1057մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ 
արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 190 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ- արևելք, հատելով Ապարան-Չքնաղ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 115մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
վարելահողերի միջնակով` թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 621մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով` թիվ 38-44 
սահմանակետերով անցնելով 1714մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով գետակը, անցնում է 222մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 47-48 
սահմանակետերով անցնում 441մ, հասնում Ապարանի ջրամբարի եզրին գտնվող Չքնաղ, Վարդենիս և Թթուջուր 



գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11493մ է: 
  

ՉՔՆԱՂ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Չքնաղ, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է լանջի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 1-13 
սահմանակետերով, անցնում 1290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Չքնաղ, Սարալանջ և Վարդենիս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1290մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.46 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՏԻԶԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Պարտիզակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արուճ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Ամանոս գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արմավիրի 
մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին: 

  
ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Պարտիզակ, Արուճ և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, սարահարթային ռելիեֆով, ժամանակավոր 
գործող առվով և թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում է 1341մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 261մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 734մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 
775մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ուղիղ 
գծով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1561մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 426մ, հասնում է 
թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 424մ, հասնում 
Պարտիզակ, Արուճ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5529մ է: 
  

 ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Պարտիզակ, Նոր Ամանոս և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնելով 1474մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 826մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 1343մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 501մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնելով 
2375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորի 
ոլորանների թիվ 23-40 սահմանակետերով անցնելով 6792մ, հասնում է Պարտիզակ, Նոր Ամանոս գյուղական 
համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13311մ է:  
  

ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  



«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Պարտիզակ, Ներքին Բազմաբերդ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Ներքին Բազմաբերդ համայնքի 
բնակավայրի հարավային եզրագծով անցնում 994մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 78 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 891մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում 
է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-24 սահմանակետերով անցնելով 1944մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
26 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 591մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ, ձորով` թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 968մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: 
Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 32-38 
սահմանակետերով անցնելով 602մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 40-59 սահմանակետերով անցնելով 11832մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող Պարտիզակ, Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17899մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.47 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՄԲԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ջրամբար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շողակն գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Երնջատափ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հարթավան, «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Շենավան և «Զ»-«Ա» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքներին: 

  
 ՋՐԱՄԲԱՐ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Ջրամբար, Եղիպատրուշ և Քուչակ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի 
միջով, ուղիղ գծով անցնում 1000մ, հասնում ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, ջրամբարի արևելյան եզրագծով, թիվ 
1-9 սահմանակետերով անցնելով 1140մ, հասնում է ջրամբարի արևելյան եզրագծի մոտ գտնվող Ջրամբար, 
Եղիպատրուշ և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2140 մ է:  
  

ՋՐԱՄԲԱՐ-ՇՈՂԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ջրամբար, Շողակն և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, ջրամբարի արևելյան եզրագծի թիվ 1-6 սահմանակետով անցնում 
1301մ, հասնում ջրամբարի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, ձորակի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման 
կետում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 13-26 սահմանակետերով անցնում 2420մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 81մ, հասնում է Ջրամբար, 
Շողակն և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4266մ է: 



  
 ՋՐԱՄԲԱՐ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
 Ջրամբար, Երնջատափ և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա արևմուտք, ճանապարհի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 682մ, հասնում ճանապարհի և 
առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև 
արևմուտք, առվի թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնելով 470մ, հասնում է Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետի ոլորանների թիվ 16-25 
սահմանակետերով անցնելով 1244մ, հասնում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Ջրամբար, 
Երնջատափ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2396մ է: 
  

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ջրամբար, Հարթավան և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով անցնում 121մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 185մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով անցնում 131մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ճամբարի 
ցանկապատին զուգահեռ, դաշտային ճանապարհի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ցանկապատով անցնում 10մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 49 մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում 191մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 247մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև 
կրկին հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնելով 744մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորաններով, թիվ 22-34 սահմանակետերով անցնելով 1305մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և Քասախ գետի 
հատման տեղում գտնվող Ջրամբար, Հարթավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3377մ է: 
  

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ջրամբար, Շենավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրամբարի 
արևմտյան եզրով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից 
ջրամբարի միջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ջրամբարի միջով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 
2378մ, հասնում է ջրամբարի մեջ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևմուտք, ջրամբարի միջով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 241մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող 
թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհան կայանի տարածքի եզրագծով անցնում 
46մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 105մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
արտադրական մասի եզրագծով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 157մ, հասնում է Ջրամբար, Շենավան և 
Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3570մ է: 
  

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Ջրամբար, Քուչակ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 



հարավ-արևմուտք, ջրամբարի արևմտյան եզրով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում ջրամբարի 
եզրին գտնվող Ջրամբար, Քուչակ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 573մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.48 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱԴՈՒՆՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սադունց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդաբլուր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաձոր գյուղական 
համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բերքառատ գյուղական համայնքին: 

  
 ՍԱԴՈՒՆՑ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Սադունց, Վարդաբլուր և Բերքառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին` դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1633մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Վարդաբլուր և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1633մ է: 
  

ՍԱԴՈՒՆՑ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Ծաղկահովիտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 650մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
թիվ 2 սահմանակետով անցնում 454մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում է Ալագյազ-Արթիկ հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, նշված ավտոճանապարհով անցնում 454մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, հատում ավտոճանապարհը, դաշտային ճանապարհով անցնում 117մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1036մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է 
Ծաղկահովիտ-Սադունց ավտոճանապարհի և այդ ճանապարհից աջ թեքվող դաշտային ճանապարհի հատման 
խաչմերուկում: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 689մ, հասնում 
բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, 
բնակավայրի եզրագծի թիվ 12 սահմանակետով անցնում 871մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, դաշտային ճանապարհով, լանջով, ապա կրկին դաշտային 
ճանապարհով անցնում է 4787մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Ծաղկահովիտ և 
Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9846 մ է:  
  

ՍԱԴՈՒՆՑ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սադունց, Բերքառատ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո 
հարավ-արևելք, ապա կրկին հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2138մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Ալագյազ-Արթիկ 



ավտոճանապարհը և, անցնելով 445մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5951մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Գեղաձոր և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8535 մ է: 
  

ՍԱԴՈՒՆՑ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Սադունց, Բերքառատ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 187մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում 
ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Բերքառատ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.49 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սաղմոսավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երնջատափ գյուղական 

համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Արտաշավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ափնագյուղ 
գյուղական համայնքին: 

  
 ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սաղմոսավան, Երնջատափ և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 210մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո արևելք, Քասախ գետի ձորով, 
այնուհետև ձորակով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների եզրով անցնում 2267մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև 
հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով հատելով ձորակը, 
թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1246մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա արևմուտք, այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 302մ, 
հասնում է Սաղմոսավան, Երնջատափ և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4121մ է: 
  

ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Սաղմոսավան, Օհանավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 31մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 151մ, հասնում այգեգործական (ամառանոցների տարածքով) անցնող 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, վերը նշված ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 715մ, հասնում է ժայռի եզրին 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորի ձախ եզրի զառիթափով, թիվ 7-24 
սահմանակետերով անցնում է 2217մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
148մ, հասնում Քասախ գետի ձորում գտնվող թիվ 26 սահնմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ, անցնում գետի ոլորաններով, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 



հատում դաշտային ճանապարհը, գետով անցնում 3537մ, հասնում է Սաղմոսավան, Օհանավան և Արտաշավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7339մ է:  
  

ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սաղմոսավան, Ափնագյուղ և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1450մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 555մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 7-11 սահմանակետերով 
անցնելով 3308մ, հասնում Սաղմոսավան, Արտաշավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5313մ է:  
  

 ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Սաղմոսավան, Ափնագյուղ և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք և հարավ, անցնում Քասախ գետով, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, միանում Քասախ գետի 
վտակին, այդ վտակով, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք և, անցնելով 5709մ, հասնում է 
Սաղմոսավան, Ափնագյուղ և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5709մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.50 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Սասունիկ գյուղական համայնքը գտվում է մարզի հարավային մասում : 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աշտարակ քաղաքային համայնքին, հյուսիս-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, 
հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Օշական համայնքին: 

  
ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԱՇՏԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սասունիկ, Օշական և Աշտարակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը, հատելով ջրբաժանը, անցնում է հյուսիս-արևելք, ապա լանջով թեքվում է արևելք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնելով 1351 մ, միանում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 12-18 սահմանակետերով 572մ անցնում է հարավ-արևմուտք հասնում 
թիվ 19 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ, հարթավայրային ռելիեֆով թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 
239մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա շրջադարձերով անցնում հարավ-արևելք, թիվ 22-28 սահմանկետերով 
անցնում 822 մ, միանում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը հարթավայրային 
ռելիեֆով անցնում է արևելք, միանում թիվ 31 սահմանակետին, հետո հատելով ձորը` թեքվում է հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 32-33 կետերով 2196մ, միանում թիվ 34 սահմանակետին , որից հետո լանջով 
թեքվելով հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 35 սահմանակետով անցնելով 1051մ, միանում է Սասունիկ, Աշտարակ 
և Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին : 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6231մ է: 
  

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանի հետ: 
  

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ՕՇԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սասունիկ, Օշական և Աշտարակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը անցնում է հարավ-արևմուտք ջրբաժանով, ապա հատելով Օշական-Երևան մարզային ճանապարհը, 
անցնելով 2652մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից թեքվում է արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 710մ, թիվ 3 սահմանակետով, դաշտային 
ճանապարհով միանում թիվ 4 շրջադարձային սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնելով 962մ, հասնում Սասունիկ, Օշական գյուղական 
համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4920մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.51 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Սարալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Չքնաղ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կայք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Լուսագյուղ գյուղական համայնքին: 

  
ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՉՔՆԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Սարալանջ, Չքնաղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է լանջի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 1-13 
սահմանակետերով, անցնում 1290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Չքնաղ և Վարդենիս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1290 մ է:  
  

 ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Սարալանջ, Վարդենիս և Չքնաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ձորով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1623մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով փոքրիկ ձորակներ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 1459մ, 
հասնում Սարալանջ, Վարդենիս և Կայք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3083մ է: 



  
 ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԿԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Սարալանջ, Կայք և Լուսագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
նշված ճանապարհով անցնում 1583մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս, անցնում 145մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 480մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 393մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 535մ, հասնում 
բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 313մ, հասնում անտառեզրի բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառեզրի բարձունքներով` թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1267մ, հասնում 2433.1մ նիշ 
ունեցող սարի գագաթին գտնվող Սարալանջ, Կայք և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4718մ է:  
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սարալանջ, Լուսագյուղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի 2792մ նիշ ունեցող գագաթի վրա, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 467մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 787մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
722մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակները, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում է 1575մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 517մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 361մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ձորակի ոլորաններով` թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1101մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 633մ, հասնում 
թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով հոսող առվակով` թիվ 13 
սահմանակետով անցնում 868մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 219մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 143մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրով անցնում 384մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, դաշտային ճանապարհով, ապա վարելահողերի միջնակով անցնելով 
2508մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սարալանջ, Լուսագյուղ և Կայք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10285մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.52 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վարդենիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չքնաղ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Թթուջուր գյուղական 

համայնքներին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Քուչակ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նիգավան գյուղական, «Զ»-«Է» հատվածով` 
Ապարան քաղաքային և «Է»-«Ը» հատվածով` Կայք գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Ը»-«Ա» 
հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՉՔՆԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Վարդենիս, Չքնաղ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, բարձունքների գագաթների թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 341մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 
15-16 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս, անտառի եզրով անցնում 942մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 487մ, 
հասնում անտառի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրի ոլորանների 
թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 601մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 323մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով` թիվ 27-28 
սահմանակետերով անցնում 461մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
627մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1057մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 190մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ- արևելք, հատելով Ապարան-Չքնաղ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 115մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
վարելահողերի միջնակով` թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 621մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով` թիվ 38-44 
սահմանակետերով անցնելով 1714մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով գետակը, անցնում է 222մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 47-48 
սահմանակետերով անցնում 441մ, հասնում Ապարանի ջրամբարի եզրին գտնվող Վարդենիս, Չքնաղ և Թթուջուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11493 մ է:  
  

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վարդենիս, Թթուջուր և Չքնաղ գյուղական, համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ջրամբարի կողքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 330մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրամբարի եզրագծի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1177մ, հասնում ջրամբարի եզրին 
գտնվող Վարդենիս, Թթուջուր և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1508մ է:  
  

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Վարդենիս, Եղիպատրուշ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրամբարի 
միջով` ուղիղ գծով, անցնում 513մ, հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Վարդենիս, Եղիպատրուշ և Քուչակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 513 մ է: 
  

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սարի գագաթին գտնվող Վարդենիս, Քուչակ և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, ձորակով, հետո 
կրկին ջրբաժանով, անցնելով 5300մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 1848մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 421մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 260 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 956մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 329մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա 



թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 622մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Վանաձոր պետական 
նշանակության ճանապարհը, անցնում է 588մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում է 133մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, հատում է առուն, շարունակվում 
դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 979մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով` ուղիղ գծով, անցնում 797մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 193մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում 422մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է գետակի եզրին, այնուհետև գետակով, ապա 
դաշտային ճանապարհով, հատելով Քուչակ-Ապարան միջհամայնքային նշանակության ճանապարհը, անցնում է 
1910մ, հասնում ջրամբարի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ջրամբարի հյուսիս-արևմտյան եզրագծով` թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 593մ, հասնում 
ջրի եզրի թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրամբարի 
եզրագծով` թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնելով 656մ, հասնում է ջրի եզրի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրամբարի միջով, ուղիղ գծով անցնում 710մ, 
հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Վարդենիս, Քուչակ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16717մ է:  
  

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Վարդենիս, Նիգավան գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 71մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 554մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 
2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով հատելով 
ջրբաժանը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 3780մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Վարդենիս, 
Նիգավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4405մ է: 
  

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Վարդենիս, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 2250մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 252մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 473մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 681մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-7 
սահմանակետերով անցնում 467մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս, հատելով ձորը, անցնում է 737մ, հասնում Վարդենիս, Նիգավան գյուղական և Ապարան քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4860մ է:  
  

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԿԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Վարդենիս, Կայք և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 471մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-
արևմուտք, այնուհետև արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի ձորակով անցնում 2068մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վարդենիս-Կայք 
միջհամայնքային ճանապարհը, հարթավայրային տեղանքով, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնելով 2018մ, հասնում 
է թմբի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
431մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 



472մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային 
ճանապարհը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-Սպիտակ ճանապարհը, թիվ 16-19 
սահմանակետերով անցնելով 1674մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 158մ, հասնում ձորակի և դաշտային 
ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Վարդենիս, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է:  
  

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
 Վարդենիս, Սարալանջ և Չքնաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ձորով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1623մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով փոքրիկ ձորակներ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 1459մ, 
հասնում Վարդենիս, Սարալանջ և Կայք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3083մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.53 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վարդենուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղաձոր գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագած և «Գ»-«Դ» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքներին, արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Հարթավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքներին, հարավից «Զ»-
«Է» հատվածով` Արայի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ուշի գյուղական 
համայնքին: 

  
ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վարդենուտ, Գեղաձոր և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ուղիղ գծով անցնում 564մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնելով 339մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Գեղաձոր և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 903մ է:  
  

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Արագած և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5245մ, հասնում 
Վարդենուտ, Արագած և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5245մ է: 
  

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վարդենուտ, Շենավան, և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` բարձունքներով անցնում 2563մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-
արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-14 սահմանակետերով անցնում է 5380մ, հասնում ձորի եզրին 



գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով 
անցնում 1394մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով 
առուն, լանջերով և գագաթներով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում է 1137մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: 
Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհով 
անցնում 3716մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 132մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորով անցնում 1536մ, հասնում Վարդենուտ, Շենավան և Հարթավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15856մ է:  
  

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Վարդենուտ, Հարթավան և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Երևան-
Վանաձոր ավտոմայրուղին, անցնում է 778մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, Երևան-Վանաձոր հին ճանապարհով անցնում 622մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Վարդենուտ, 
Ափնագյուղ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է: 
  

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Վարդենուտ, Ափնագյուղ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Սպիտակ հին մայրուղու եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 827մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով` թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 
319մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Ափնագյուղ և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1156մ է: 
  

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Վարդենուտ, Արայի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 367մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 356մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով և 
բարձունքների գագաթներով անցնելով 3990մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով ջրբաժաններ և դաշտային ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 4-7 սահմանակետերով 
անցնում է 3111մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջով անցնում 461մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է 
դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և բարձունքներ, անցնում է 6611մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-
12 սահմանակետերով անցնում 1809մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 380մ, 
հասնում է ճանապարհի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 467մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 249մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1360մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 664մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 138մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 444մ, հասնում է Արայի-Վարդենուտ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
առվով, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև դարձյալ առվով անցնելով 1891մ, հասնում է Վարդենուտ, Արայի և 
Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22297մ է:  
  

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 



  
Վարդենուտ, Ուշի և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1753մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Վարդենուտ, Ուշի և Արայի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1753մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.54 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Մեծաձոր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաքավաձոր գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Ե»-«Ա» հատվածով` Ներքին 
Սասնաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վերին Բազմաբերդ, Լեռնարոտ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1090մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 2002մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Վերին Բազմաբերդ, 
Լեռնարոտ և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3092մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՄԵԾԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վերին Բազմաբերդ, Մեծաձոր և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 532մ, հասնում 
բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 1251մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, ապա ձորով հատելով դաշտային ճանապրհներ և ձորակներ, 
անցնում է 6737մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
ձորակը, անցնում 390մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1369մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, քիչ հարավ-արևելք, անցնում 568մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով Վերին Բազմաբերդ-Մեծաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-14 սահմանակետերով 
անցնում է 781մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող Վերին Բազմաբերդ, Մեծաձոր և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13247մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վերին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով` թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 686 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, սարահարթային տեղանքով հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում է 
2777մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 



անցնում 324մ, հասնում Կաքավաձոր-Ներքին Բազմաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով 
անցնում 465մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 181մ, 
հասնում Վերին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4843մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Դ»-«Ե» 
  
 Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով բլուրներ, ձորով և 
դաշտային ճանապարհով անցնում է 842մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ձորով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 2766մ, 
հասնում Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3608մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1092մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 
3224մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, լանջով, 
թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 1771մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 661մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով 
անցնում 3553մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ձորով շարունակվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 11-39 սահմանակետերով անցնելով 4810մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 47մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 42-43 
սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն և Ներքին Բազմաբերդ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16745մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.55 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից` «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից` «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Աշնակ, «Զ»-«Է» հատվածով` Դավթաշեն, «Է»-«Ը» հատվածով` Իրինդ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Զովասար 
գյուղական համայնքներին: 

  
ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 



  
ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Բ»-«Գ» 

  
Վերին Սասնաշեն, Լեռնարոտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1469մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Լեռնարոտ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1469մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ» 
  
Վերին Սասնաշեն, Ներքին Սասնաշեն և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 611մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով անցնում 975մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և 
բարձունքներով անցնում 5504մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5200մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 165մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 6-66 սահմանակետերով անցնելով 11736մ, հասնում է 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ, հարթ տեղանքով անցնում 4562մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 69-80 սահմանակետերով անցնում 6922մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Վերին 
Սասնաշեն, Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 35672մ Է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ: 
  

 ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Վերին Սասնաշեն, Աշնակ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 828մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1090մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնում 472մ, հասնում է թիվ 
3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, անցնում 721մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 5-15 
սահմանակետերով անցնելով 10002մ, հասնում է Վերին Սասնաշեն, Աշնակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի 
մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13113մ Է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Վերին Սասնաշեն, Դավթաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
994մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 802մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5289մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 63 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 738մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 650մ, հասնում է 
թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 11-22 սահմանակետերով անցնում է 2012մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային և հանրապետական 
նշանակության ճանապարհները, թիվ 24-39 սահմանակետերով անցնում է 6155մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, 



Դավթաշեն և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16703մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Վերին Սասնաշեն, Իրինդ և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 2538մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով անցնում 1118մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Իրինդ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3656մ է:  
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԶՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
 Վերին Սասնաշեն, Զովասար գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջի ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 1207մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Զովասար և Իրինդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»- «Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1207մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.56 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տեղեր գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կոշ և «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լեռնարոտ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ՏԵՂԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Վերին Սասունիկ, Տեղեր և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 3423.3մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 
1 սահմանակետով անցնում է 594մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1679մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, ջրբաժանի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում, լանջի վրա գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 858մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով անցնում 2272մ, հասնում 
բարձունքի գագաթին գտնվող Վերին Սասունիկ, Տեղեր և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7194մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վերին Սասունիկ, Ավան և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1243մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ձորով անցնում 2662մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, հետո 
հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով` թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 1382մ, 



հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով 
անցնում 2861մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1356մ, հասնում է բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 
2314մ, հասնում է ձորի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Վերին Սասունիկ-Կոշ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1633մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1100մ, հասնում 
Վերին Սասունիկ, Ավան և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15133մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԿՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Վերին Սասունիկ, Կոշ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 349մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելքով դեպի արևելք, հատում ձորակներ, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, միանում առվին և, անցնելով 2715մ, հասնում է Վերին Սասունիկ, Կոշ և Ավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3064մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Վերին Սասունիկ, Շամիրամ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 323մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 2-4 
սահմանակետերով անցնում է 1044մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով` թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 1479մ, հասնում է Վերին Սասունիկ, 
Շամիրամ և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2847մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սարի գագաթին գտնվող Վերին Սասունիկ, Լեռնարոտ և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 670մ, 
հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
սարալանջերով հատելով բարձունքների գագաթներ և դաշտային ճանապարհ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
է 1394մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 481մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 
7-8 սահմանակետերով անցնում է 1428մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1507մ, հասնում է սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, շրջանցում սարը, ապա թեքվում է դեպի հարավ, միանում ձորին, ձորով անցնում 8828մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 311 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում 
դաշտային ճանապարհը և, լանջով անցնելով 932մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, ձորակով անցնում 2288մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վերին 
Սասունիկ-Լեռնարոտ միջհամայնքային ճանապարհը, ջրային սահմանով, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 
2052մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից առվով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 
սահմանակետով անցնում 899մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնում է 589մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվակով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 257մ, հասնում Վերին Սասունիկ, Լեռնարոտ 
և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23207մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.57 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Տեղեր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Օրգով գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղձք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Շիրակի մարզին: 

  
ՏԵՂԵՐ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Տեղեր, Օրգով գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 405մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, Ամբերդ գետի ոլորաններով անցնում 14605մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով, ապա 
ձորով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1766մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, 
այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-15 սահմանակետերով անցնում 2302մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, ձորի թիվ 17-29 սահմանակետերով անցնում 3999մ, հասնում Տեղեր, Օրգով և Աղձք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23261մ է: 
  

ՏԵՂԵՐ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Տեղեր, Աղձք և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորեր, դաշտային 
ճանապարհներ և բարձունքներ, այգեգործական հողամասերի հարավային եզրով անցնում է 3540մ, հասնում Տեղեր, 
Աղձք և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3540մ է: 
  

ՏԵՂԵՐ-ԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Տեղեր, Վերին Սասունիկ և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 979մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 524մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 632մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, սարալանջերով, ապա ձորով` թիվ 5 սահմանակետով 
անցնում է 6167մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 226մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2441մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-
արևելք, ձորակով անցնում 5458մ, հասնում Տեղեր, Ավան և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16667մ է: 
  



 ՏԵՂԵՐ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Տեղեր, Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 3423.3մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, լանջի թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 594մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1679մ, հասնում 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 1791մ հասնում, լանջի վրա 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 858մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, 
անցնում 2272մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Տեղեր, Վերին Սասունիկ և Ավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7194մ է: 
  

ՏԵՂԵՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 «Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.58 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՈւՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ուշի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Արայի , «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Օհանավան գյուղական 
համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Ղազարավան, «Է»-«Ը» հատվածով` Բազմաղբյուր, «Ը»-«Թ» հատվածով` Բյուրական և «Թ»-«Ա» հատվածով` 
Օրգով գյուղական համայնքներին:  

  
ՈւՇԻ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ուշի, Վարդենուտ և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1753մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Ուշի, Վարդենուտ և Արայի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1753մ է: 
  

ՈւՇԻ-ԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ուշի, Արայի և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
2351մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` 
թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 884մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 2077մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 340մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող Ուշի, Արայի և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5653մ է: 
  

ՈւՇԻ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ուշի, Արտաշավան և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 



սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
10283մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջերով, ապա բլրագագաթներով հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 2-12 սահմանակետերով 
անցնում է 1621մ, հասնում առվի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, առվով անցնում է 5492մ, հասնում Ուշի, 
Արտաշավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17396մ է:  
  

ՈւՇԻ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ուշի, Օհանավան և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է գետակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետակի 
ոլորապտույտներով անցնում 5231մ, հասնում Ուշի, Օհանավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5231 մ է:  
  

ՈւՇԻ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ուշի, Կարբի և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքով 
անցնում 1295մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից պարբերաբար թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և 
հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում է 1571մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնում է 525մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 86մ, հասնում Ուշի, Կարբի և Ղազարավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:  
  

ՈւՇԻ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ուշի, Ղազարավան և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, սարալանջերով, ապա ձորով, հետո կրկին լանջերով անցնում է 2980մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 193մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 38մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միանում ձորին, որով թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև ձորով, հետո լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, և անցնելով 3525մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ և ձորով անցնելով 4120մ, հասնում է Ուշի, Ղազարավան և Կարբի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10856մ է:  
  

ՈւՇԻ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Ուշի, Բազմաղբյուր և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, այնուհետև հյուսիս-
արևելք, լանջերով անցնում 2673մ, հասնում է Ուշի, Բազմաղբյուր և Ղազարավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2673մ է:  
  

ՈւՇԻ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
 Ուշի, Բյուրական և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ, 
այնուհետև հարավ-արևելք, ֆիզիկայի ինստիտուտի «Արագած» բարձրլեռնային կայան տանող ճանապարհով, 



ապա ձորով անցնում է 12087մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ուշի, Բյուրական և Բազմաղբյուր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12087մ է: 
  

ՈւՇԻ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Ուշի, Օրգով գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, ապա 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 789մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 901մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհ, ձորով անցնում է 3771մ, հասնում Ուշի, Օրգով և Բյուրական 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5461մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.59 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐՊԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Փարպի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ղազարավան գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Աշտարակ քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Օշական և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ոսկեվազ 
գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ» -«Է» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Բազմաղբյուր գյուղական համայնքին: 

ՓԱՐՊԻ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

Փարպի, Ղազարավան և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Ղազարավան-Փարպի 
միջհամայնքային ճանապարհին, նրանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա Փարպի գյուղի արևելյան 
եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, հասնում առվին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, և անցնելով 
2299մ, հասնում Փարպի, Ղազարավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2299մ է:  
  

ՓԱՐՊԻ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Փարպի, Կարբի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, առվով 
անցնում 1116մ, հասնում Աշտարակ-Փարպի ճանապարհի եզրին գտնվող Փարպի, Կարբի գյուղական և Աշտարակ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116մ է:  
  

ՓԱՐՊԻ-ԱՇՏԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Փարպի, Կարբի գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և 
արևմուտք, այգիների եզրագծով, Ագարակ-Աշտարակ մարզային նշանակության ճանապահով անցնում է 3553մ, 
հասնում Փարպի, Օշական գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3553մ է: 



  
 ՓԱՐՊԻ-ՕՇԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Փարպի, Օշական և Ոսկեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ այնուհետև արևելք, լանջով, այգիների եզրագծով անցնում 
1437մ, հատում ջրբաժանը, հասնում է Փարպի, Օշական գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1437մ է: 
  

ՓԱՐՊԻ-ՈՍԿԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Փարպի, Ոսկեվազ և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հարավ-արևելք, ջրանցքով անցնում է 369մ, հասնում Փարպի, Օշական և Ոսկեվազ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 522մ է: 
  

ՓԱՐՊԻ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Փարպի, Ագարակ և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Ագարակ-Աշտարակ մարզային 
ճանապարհը, առվով շարունակվելով 1162մ, հասնում է Փարպի, Օշական և Ոսկեվազ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդանուր երկարությունը 1162 մ է: 
  

ՓԱՐՊԻ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
 Գետի ափին գտնվող Փարպի, Բազմաղբյուր և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Շահվերդ գետի 
ոլորաններով անցնում 5307մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Փարպի, Բազմաղբյուր և Ագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5307մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.60 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՔՈՒՉԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Քուչակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Եղիպատրուշ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջրամբար գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից և 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արագած և «Զ»-
«Է» հատվածով` Ծաղկաշեն գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Նիգավան գյուղական 
համայնքին: 

  
ՔՈՒՉԱԿ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Սարի գագաթին գտնվող Քուչակ, Վարդենիս և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, ձորակով, հետո 
կրկին ջրբաժանով անցնելով 5300մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին,այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 1848մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 421մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 



ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 956մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 329մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 622մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Վանաձոր պետական 
նշանակության ճանապարհը, անցնում է 588մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում է 133մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, հատում է առուն, շարունակվում 
դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 979մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով` ուղիղ գծով, անցնում 797մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 193մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում 422մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է գետակի եզրին, այնուհետև գետակով, ապա 
դաշտային ճանապարհով հատելով Քուչակ-Ապարան միջհամայնքային նշանակության ճանապարհը, անցնում է 
1910մ, հասնում ջրամբարի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ջրամբարի հյուսիս-արևմտյան եզրագծով` թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 593մ, հասնում 
ջրի եզրի թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրամբարի 
եզրագծով` թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնելով 656մ, հասնում է ջրի եզրի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրամբարի միջով, ուղիղ գծով անցնում 710մ, 
հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Քուչակ, Վարդենիս և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16717մ է:  
  

ՔՈՒՉԱԿ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Քուչակ, Եղիպատրուշ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի մեջ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի միջով` ուղիղ 
գծով, անցնում 2478մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Քուչակ, Եղիպատրուշ և Ջրամբար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2478 մ է: 
  

ՔՈՒՉԱԿ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Քուչակ, Ջրամբար և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, ջրամբարի արևմտյան եզրով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում ջրամբարի 
եզրին գտնվող Քուչակ, Ջրամբար և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 573մ է: 
  

ՔՈՒՉԱԿ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Քուչակ, Ջրամբար և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրամբարի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնելով 697մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, ջրի եզրով` թիվ 7 սահմանակետով անցնում 613մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է 
ձորակի և ջրամբարի հատման տեղում: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և Քուչակ-Աշտարակ պետական նշանակության ճանապարհը, 
անցնում է 3088մ, հասնում Քուչակ, Շենավան և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4696մ է: 
  

ՔՈՒՉԱԿ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Քուչակ, Արագած և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և 



անցնելով 560մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Քուչակ, Արագած և Շենավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 560մ է: 
  

ՔՈՒՉԱԿ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Քուչակ, Ծաղկաշեն և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնելով 3843մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատում ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1023մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 964մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 827մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-
15 սահմանակետերով անցնելով 699մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
151մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 858մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 239մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակով անցնում է 1273մ, հասնում 
ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, պաա հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 828մ, 
հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով գետակը, թիվ 25 
սահմանակետով անցնում 942մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ծաղկաշեն-Քուչակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 27-29 
սահմանակետերով անցնելով 1094մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 
սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 196մ, 
հասնում Քուչակ, Ծաղկաշեն և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13191մ է:  
  

ՔՈՒՉԱԿ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
 Քուչակ, Նիգավան և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 
806մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Քուչակ, Նիգավան և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 806մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.61 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՕԹԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Օթևան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ագարակավան գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաքավաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Մեծաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ՕԹԵՎԱՆ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Օթևան, Ագարակավան և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով` 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1161մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, կրկին թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով` թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 378մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: 



Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1386մ, հասնում է ձորի եզրին գտնող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորապտույտներով անցնում 3004մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին, այստեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 11-36 
սահմանակետերով անցնում է 3925մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 562մ և, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Օթևան, Ագարակավան և 
Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10417մ է: 
  

ՕԹԵՎԱՆ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Օթևան, Կաքավաձոր և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանով, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնելով 863մ, հասնում է Օթևան, Կաքավաձոր և Ագարակավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 863մ է: 
  

ՕԹԵՎԱՆ-ՄԵԾԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»  
  
Օթևան, Ագարակավան և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
սարալանջով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2346մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2973մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, սարի թեք լանջով 
անցնում է 1312մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակը, 
լանջով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-12 սահմանակետերով 
անցնելով 614մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնելով 3216մ, հասնում է Օթևան, Մեծաձոր և Կաքավաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10966 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.62 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՕՀԱՆԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Օհանավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երնջատափ գյուղական 

համայնքին, արևելքից, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Արտաշավան գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Սաղմոսավան գյուղական համայնքին: 

  
ՕՀԱՆԱՎԱՆ– ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Օհանավան, Երնջատափ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, լանջի ստորոտով, 
այգեգործական ամառանոցների տարածքի և անտառի եզրագծի ոլորանների թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
864մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 446մ, հասնում բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, 
այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
անտառեզրի ջրբաժանի գագաթների թիվ 11-19 սահմանակետերով անցնելով 2092մ, հասնում է Արա լեռան լանջին 



գտնվող Օհանավան, Երնջատափ և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346մ է: 
  

ՕՀԱՆԱՎԱՆ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Օհանավան, Կարբի և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արա 
լեռան լանջով, Ծաղկավանքի մոտով անցնում 1076մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 551մ, հասնում սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով և գագաթներով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով անցնում 601մ, հասնում սարի գագաթի 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով 
անցնում է 1081մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ջրանցքով անցնում 1651մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, կիսախողովակներով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 6359մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, վերը նշված ջրանցքով անցնում է 474 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 289 մ, հասնում Քասախ գետի ափին 
գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
Քասախ գետով, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 393մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
բնակավայրի միջով հատում ջրանցքը և Աշտարակ-Ապարան պետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 18-31 
սահմանակետերով անցնում 2108մ, հասնում է Օհանավան, Կարբի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15803մ է:  
  

 ՕՀԱՆԱՎԱՆ-ՈւՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Օհանավան, Ուշի և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է գետակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետակի 
ոլորապտույտներով անցնում 5231մ, հասնում Օհանավան, Ուշի և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5231 մ է:  
  

 ՕՀԱՆԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Օհանավան, Արտաշավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում դաշտային ճանապարհին, 
հատում Արտաշավան-Օհանավան միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 1498մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրանցքով անցնում 
285մ, հասնում Օհանավան, Արտաշավան և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների և տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2439մ է:  
  

ՕՀԱՆԱՎԱՆ-ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Օհանավան, Սաղմոսավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 31մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 151մ, հասնում այգեգործական (ամառանոցների տարածքով) անցնող 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, վերը նշված ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 715մ, հասնում է ժայռի եզրին 



գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորի ձախ եզրի զառիթափով, թիվ 7-24 
սահմանակետերով անցնում է 2217մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
148մ, հասնում Քասախ գետի ձորում գտնվող թիվ 26 սահնմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ, անցնում գետի ոլորաններով, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, գետով անցնում 3537մ, հասնում է Օհանավան, Սաղմոսավան և Արտաշավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7339մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.63 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԳՈՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Օրգով գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի, «Բ»-«Գ» հատվածով` Բյուրական, «Գ»-«Դ» 

հատվածով` Անտառուտ գյուղական և «Դ»-«Ե» հատվածով` Բյուրական գյուղական համայնքներին, հարավ-
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Աղձք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Տեղեր 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին: 

  
ՕՐԳՈՎ-ՈւՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Օրգով, Ուշի գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, ապա 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 789մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 901մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհ, ձորով անցնում է 3771մ, հասնում Օրգով, Ուշի և Բյուրական 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5461մ է: 
  

 ՕՐԳՈՎ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Օրգով, Բյուրական և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, ձորով անցնում է 4240 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 407մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 6290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Օրգով, 
Բյուրական և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10937մ է: 
  

 ՕՐԳՈՎ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Ձորի եզրին գտնվող Օրգով, Անտառուտ և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
2271մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 
848մ, հասնում Ամբերդ գետի և Արխաշան գետակի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ամբերդ գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում է 3592մ, հասնում Օրգով, Անտառուտ և Բյուրական գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6711մ է: 
  

 ՕՐԳՈՎ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  



Օրգով, Բյուրական և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Ամբերդ գետով անցնում 
2937մ, հասնում Ամբերդ գետի ափին գտնվող Օրգով, Բյուրական և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2937մ է: 
  

ՕՐԳՈՎ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Օրգով, Աղձք և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 947մ, հասնում գետի ափին գտնվող Օրգով, Աղձք 
և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 947 մ է: 
  

 ՕՐԳՈՎ-ՏԵՂԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Օրգով, Տեղեր գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 405մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում բարձունքի գագաթին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, Ամբերդ գետի ոլորաններով անցնում 14605մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով, ապա 
ձորով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1766մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, 
այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-15 սահմանակետերով անցնում 2302մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, ձորի թիվ 17-29 սահմանակետերով անցնում 3999մ, հասնում Օրգով, Տեղեր և Աղձք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23261մ է: 
  

 ՕՐԳՈՎ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
 «Է»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Գավառ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորատուս գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սևանա լճին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Կարմիրգյուղ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Գանձակ և «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Ծաղկաշեն գյուղական 
համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Արարատի մարզին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Ծովազարդ, 
«Ը»-«Թ» հատվածով՝ Լճափ և «Թ»-«Ա» հատվածով` Հայրավանք գյուղական համայնքին: 

  
ԳԱՎԱՌ-ՆՈՐԱՏՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
Գավառ քաղաքային, Նորատուս և Հայրավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրներով, ապա դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 4531մ, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 594մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 359մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 2035մ, հատելով Երևան-Գավառ հին ճանապարհը, հասնում թիվ 26 



սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-30 
սահմանակետերով անցնում 3584մ, հատելով Գավառ-Նորատուս միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32-33 
սահմանակետերով անցնում 1309մ, հատելով Նորատուս-Արծվաքար միջհամայնքային ճանապարհը, ջրատարը, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
բնակավայրի հարավային եզրագծով, ապա լանջով, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հատելով 
Գավառ գետը, դաշտային ճանապարհները, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 41 
սահմանակետով անցնում 1998մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, 
որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 43-51 սահմանակետերով անցնում 1245մ, հասնում Գավառ 
քաղաքային, Նորատուս գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17730մ է: 
  

ԳԱՎԱՌ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԳԱՎԱՌ-ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Գավառ քաղաքային, Կարմիրգյուղ և Գանձակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 821մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից բնակավայրի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 487մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին 
բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 666մ, հատելով Գավառ գետը, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 6984մ, 
հատելով Գավառ-Կարմիրգյուղ միջհամայնքային, դաշտային ճանապարհները, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով 
անցնում 1674մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 16 սահմանակետով անցնում 291մ, հատելով Սևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, 
հասնում Գավառ քաղաքային, Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10924մ է: 
  

ԳԱՎԱՌ-ԳԱՆՁԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Գավառ քաղաքային, Գանձակ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Գելի ձոր գետով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-12 
սահմանակետերով անցնում 2865մ, հատելով Գանձակ-Գավառ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 
14-21 սահմանակետերով անցնում 1444մ, հասնում Գավառ գետի ափին գտնվող Գավառ քաղաքային, Գանձակ և 
Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4309մ է: 
  

ԳԱՎԱՌ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 Գավառ քաղաքային, Ծաղկաշեն և Գանձակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1843մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, ձորերը և առուն, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 680մ, հատելով 
առուն, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1515մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և առուն, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 1113մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ և առուներ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, հատելով առուն, հասնում 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով առուները, թիվ 



15 սահմանակետով անցնում 371մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 308մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և դաշտային ճանապարհներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1423մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և առուներ, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 1367 մ, հատելով 
ձորեր և ձորակներ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 
սահմանակետերով անցնում 903մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1599մ, հասնում է թիվ 34 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 1038մ, հասնում է 
թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնում 
5951մ, հասնում է Գավառ քաղաքային, Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18328մ է: 
  

ԳԱՎԱՌ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
 «Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԳԱՎԱՌ-ԾՈՎԱԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ը» 
  
 Գավառ քաղաքային, Լճափ և Ծովազարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 1099 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 656 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 785մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1015մ, հասնում Գավառ 
քաղաքային, Ծովազարդ գյուղական և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3556մ է: 
  

ԳԱՎԱՌ-ԼՃԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ը»-«Թ» 
  
 Գավառ քաղաքային, Լճափ և Հայրավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2580մ, հասնում Գավառ 
քաղաքային, Լճափ և Ծովազարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2580մ է: 
  

ԳԱՎԱՌ-ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Թ»-«Ա» 
  
 Գավառ քաղաքային, Հայրավանք և Նորատուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը արևելյան ուղղությամբ թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1256մ, 
հատելով ձորակները, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 501մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում հարավ-արևմուտք, գագաթներով անցնում 325մ, հասնում թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 
687մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջերով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1026մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 1176մ, հասնում լեռնագագաթի 2516.8մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է 
թիվ 12 սահմանակետը: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 
ջրբաժանով, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում է 2814մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
506մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք, ձորակով և դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 17-19 սահմանակետերովանցնում 2021 մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 460 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ձորակներով, լանջերով, թիվ 23-24 սահմանակետերով 
անցնելով 822մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-



արևմուտք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում Գավառ քաղաքային, Լճափ և Հայրավանք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12392մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.2 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Մարտունի քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Վաղաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղհովիտ և «Դ»-«Ա» 
հատվածով` Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքին:  

  
 ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

 ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՎԱՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մարտունի քաղաքային, Վաղաշեն գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Մարտունի-
Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, անցնում է 1179մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 
1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 230մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 
2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 336մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 22մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-
9 սահմանակետերով անցնում 332մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 746մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 216մ, հասնում թիվ 
16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 17-29 
սահմանակետերով անցնում 2306մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 572մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում թիվ 
34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 182մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 227մ, հասնում 
թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 373 մ, հասնում թիվ 41 
սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 57մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 246մ, հասնում 
թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 48 մ, հասնում թիվ 
44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, 
հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 69մ, 
հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահամանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 183մ, 
հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, թիվ 
48-53 սահմանակետերով անցնում 643մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, թիվ 55-63 սահմանակետերով անցնում 2783մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: 
Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում 494մ, 
հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 68-74 
սահմանակետերով անցնում 2410մ, հասնում թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 76-79 սահմանակետերով անցնում 5134մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 81-92 սահմանակետերով անցնում 2737մ, 
հասնում Մարտունի քաղաքային, Վաղաշեն և Գեղհովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23366մ է:  
  

 ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Մարտունի քաղաքային, Գեղհովիտ և Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով անցնում 79մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 389մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 398մ, հասնում Մարտունի-
Գեղհովիտ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 522մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 8 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-11 
սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 257մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, առվով շարունակվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2875մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը սարի լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 728մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 372մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 253 մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 695 մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 3527 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 43 
սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 44 
սահմանակետով անցնում 213մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 46-49 սահմանակետերով անցնում 4717մ, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 51-52 
սահմանակետերով անցնում 2896մ, հասնում Մարտունի քաղաքային, Գեղհովիտ և Վաղաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19438մ է: 
  

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մարտունի քաղաքային, Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 2378մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 203մ, հասնում Մարտունի–Ներքին Գետաշեն միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք նշված ճանապարհով անցնում 253մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից փողոցով թեքվում է 
դեպի հարավ և արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 398մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրգծով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում 
կաթսայատուն տանող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, նշված ճանապարհով անցնում 100մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1600մ, հասնում 
Մարտունի քաղաքային, Ներքին Գետաշեն և Գեղհովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5285մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.3 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ճամբարակի քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին և «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական 

սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Վահան գյուղական համայնքին, 
արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արտանիշ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ 
Շորժա գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Աղբերք գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Թթուջուր գյուղական համայնքին:  

  
ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ՎԱՀԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Ճամբարակ քաղաքային, Վահան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարի լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1095մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարի լանջով, թիվ 3-5 սահմանակետերով 
անցնում 2221մ, հասնում Տորոսչայ գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետի ոլորաններով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 7-52 
սահմանակետերով անցնում 3523մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, անտառապատ լանջով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 774մ, 
հասնում Ճամբարակ քաղաքային, Վահան և Արտանիշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7613մ է: 
  

ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ԱՐՏԱՆԻՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Ճամբարակ քաղաքային, Արտանիշ և Վահան գյուղական և համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 1271մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնում 1657մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արոտների եզրով անցնում 1656մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից արոտների միջով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 727մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս- արևմուտք, անցնում 302մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից 
բլուրների գագաթներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 518մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում Ճամբարակ քաղաքային, Արտանիշ և Շորժա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6329մ է: 
  

ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ»  
  
 Ճամբարակ քաղաքային, Շորժա և Աղբերք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բլուրներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
535մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 3-5 («Պիկշե-Պանդո» կոչվող եռանկյունաչափական կետը հանդիսանում է թիվ 5 սահմանակետը) 
սահմանակետերով անցնում 935մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, սարի լանջով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1053մ, հասնում Ճամբարակ քաղաքային, Շորժա և 



Արտանիշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2686մ է: 
  

ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ԱՂԲԵՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
Ճամբարակ քաղաքային, Աղբերք և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1367մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 611մ, հատելով ձորը, հասնում հաջորդ ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ապա 
հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 2899մ, հատելով ձորեր և ջրբաժաններ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1176մ, հասնում Կարա Փափախ կոչվող եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 726մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, սարալանջով անցնում 300մ, 
հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում է Սևան տանող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, սարի լանջով անցնում 1279մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք և թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 812մ, լեռնաշղթայով հասնում ճանապարհի հետ 
հատման տեղում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հատելով դաշտային ճանապարհները և «Ագրիջա» 
եռանկյունաչափական կետը, հասնում Ճամբարակ քաղաքային, Աղբերք և Շորժա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12535մ է: 
  

ՃԱՄԲԱՐԱԿ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա» 
  
 Ճամբարակ քաղաքային, Թթուջուր գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 747մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 583մ, հասնում բնական աղբյուրներից հոսող առուների հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-34 սահմանակետերով 
անցնում 1665մ, հասնում Թթուջուր բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, 
ապա շրջանցելով բնակավայրը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և նորից 
հարավ-արևմուտք, հատում Թթուջուր-Ճամբարակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 36-41 սահմանակետերով 
անցնում 1577մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 793մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 
276մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեք 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47-49 սահմանակետերով անցնում 1793մ, 
հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 261մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջերով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնում 1542մ, հատելով ձորակը, հասնում Ճամբարակ 
քաղաքային, Թթուջուր և Աղբերք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9395մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.4 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 



ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ազատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սոթք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Կութ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն), հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորաբակ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Շատվան գյուղական համայնքին: 

  
ԱԶԱՏ-ՍՈԹՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ազատ, Սոթք և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1339մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 556մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին հարավ-արևելք, անցնում 580մ, հատելով Ազատ-Սոթք 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Ազատ, Սոթք և Կութ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2475մ է: 
  

ԱԶԱՏ-ԿՈՒԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ազատ, Սոթք և Կութ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 741մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 48մ, հասնում թիվ 
4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Կութ-Ազատ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 5-
9 սահմանակետերով անցնում 1436մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 161մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1237մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 174մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
որտեղից ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 744մ, հասնում լեռան 
գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է կրկին 
հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1295մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով (բարձունքներով), թիվ 22-37 սահմանակետերով նույն ուղղությամբ 
անցնում է 4054մ, հասնում Ազատ, Կութ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9890մ է: 
  

ԱԶԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱԶԱՏ-ՆՈՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ազատ, Նորաբակ և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-28 սահմանակետերով անցնում 
4357մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 
30 սահմանակետով անցնում 7786մ, հասնում Ազատ, Նորաբակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12143մ է: 
  

ԱԶԱՏ-ՇԱՏՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 Ազատ, Շատվան և Սոթք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 
1018մ, հասնում Ազատ, Շատվան և Նորաբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1018մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.5 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՊՐԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ախպրաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսակունք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Գեղաքար գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Խաչաղբյուր գյուղական համայնքին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Մաքենիս գյուղական համայնքին: 

  
ԱԽՊՐԱՁՈՐ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Ախպրաձոր, Լուսակունք և Մաքենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 769մ, 
հասնում Ախպրաձոր, Լուսակունք և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 769մ է: 
  

ԱԽՊՐԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Ախպրաձոր, Լուսակունք և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 282մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հարավ, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 1047մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 480մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնելով 1473մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 627մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, 
անցնում 136մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19-23 սահմանակետերով անցնում 1182մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 25-42 սահմանակետերով անցնում 1552մ, հասնում Ախպրաձոր, 
Գեղաքար և Խաչաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7339մ է: 
  

ԱԽՊՐԱՁՈՐ-ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ախպրաձոր, Խաչաղբյուր և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը հարթավայրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1015մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-9 
սահմանակետերով անցնում 2414մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 971մ, 
հասնում Ախպրաձոր և Խաչաղբյուր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4400մ է: 
  

ԱԽՊՐԱՁՈՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 



Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱԽՊՐԱՁՈՐ-ՄԱՔԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Ախպրաձոր, Մաքենիս և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2700մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 432մ, 
հատելով Մաքենիս-Ախպրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 378մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 14-18 
սահմանակետերով անցնում 1620մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 528մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 467մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 285մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 1006մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 477մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 1312մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 1112մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 676մ, հատելով առուն և դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 35-63 սահմանակետերով անցնում 2650մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 65-79 սահմանակետերով 
անցնում 1984մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ձորով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 81-98 սահմանակետերով անցնում 2834մ, հասնում 
Ախպրաձոր, Մաքենիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18463մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.6 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ակունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենիս քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով՝ Այրք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Ներքին Շորժա գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Վերին Շորժա գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Խաչաղբյուր 
գյուղական համայնքին: 

  
ԱԿՈՒՆՔ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Ջրանցքի եզրին գտնվող Ակունք, Խաչաղբյուր գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 838մ, հասնում Մասրիկ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում 2212մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 96 մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-23 
սահմանակետերով անցնում 4174մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Ակունք, Այրք գյուղական 
համայնքների և Վարդենիս քաղաքային համայնքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7320մ է: 
  



ԱԿՈՒՆՔ-ԱՅՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Ակունք, Այրք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 
2982մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 443մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 979մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 324մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 616մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա բարձունքներով, թիվ 21-22 
սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1540մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձրունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-28 
սահմանակետերով անցնում 3029մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 
559մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 31-36 սահմանակետերով անցնում 1821մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 6241մ, հասնում Ակունք, 
Այրք և Ներքին Շորժա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18952մ է: 
  

ԱԿՈՒՆՔ-ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Ակունք, Այրք և Ներքին Շորժա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 975մ, հասնում Ակունք, Ներքին Շորժա և Վերին Շորժա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 975մ է: 
  

ԱԿՈՒՆՔ-ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Ակունք, Ներքին Շորժա և Վերին Շորժա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 2434մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 1390մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1972մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7-15 սահմանակետերով անցնում 3735մ, 
հասնում Ակունք, Վերին Շորժա գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9531մ է: 
  

ԱԿՈՒՆՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱԿՈՒՆՔ-ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
 Ակունք, Խաչաղբյուր գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1325մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 5-10 
սահմանակետերով անցնում 2418մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից առվով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1997մ, հասնում առվի 
և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, 



թիվ 18-26 սահմանակետերով անցնում 2651մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 874մ, հասնում հին 
ամառանոցի մոտ գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք և 
հարավ, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում 2230մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 34 սահմանակետով 
անցնում 1611մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 387մ, հասնում թիվ 
36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 1456մ, հասնում 
թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
անցնում 3917մ, հասնում Ակունք, Խաչաղբյուր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19324մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.7 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԲԵՐՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Աղբերք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ճամբարակ քաղաքային համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շորժա գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սևանա 
լճին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Դրախտիկ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Թթուջուր գյուղական համայնքին: 

  
ԱՂԲԵՐՔ-ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աղբերք, Թթուջուր գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1367 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 611մ, հատելով ձորը, հասնում հաջորդ ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 2899մ, հատելով ձորեր և ջրբաժաններ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1176մ, հասնում Կարա Փափախ կոչվող եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 726մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, սարալանջով անցնում 300մ, 
հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում է Սևան տանող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, սարի լանջով անցնում 1279մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք և թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 812մ, լեռնաշղթայով հասնում ճանապարհի հետ 
հատման տեղում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հատելով դաշտային ճանապարհները և «Ագրիջա» 
եռանկյունաչափական կետը, հասնում Աղբերք, Շորժա գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12535մ է: 
  

ԱՂԲԵՐՔ-ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Աղբերք, Շորժա գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնաշղթայով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 725մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
սարի լանջով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1500մ, հասնում է երկու դաշտային ճանապարհների 



խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 6-14 սահմանակետերով անցնելով 1450մ, 
հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 624մ, հասնում է լեռան գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, սարի լանջով, թիվ 20-25 սահմանակետերով 
անցնում 1247մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, սարի 
լանջով, թիվ 27-32 սահմանակետերով անցնելով 1331մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-37 
սահմանակետերով անցնում 711մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղբերք, Շորժա 
գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7946մ է: 
  

ԱՂԲԵՐՔ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԱՂԲԵՐՔ-ԴՐԱԽՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աղբերք, Դրախտիկ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1792մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2475մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնաշղթայով 
անցնում 479մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 6-9 
սահմանակետերով անցնում 2771մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 793մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, սարի լանջով, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 2528մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 
18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, Դալաչայ գետով թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա արևմուտք, անցնում 3457մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 20-25 սահմանակետերով անցնում 460մ, հասնում Աղբերք, Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14939մ է: 
  

ԱՂԲԵՐՔ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Աղբերք, Թթուջուր գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 1744մ, հասնում Աղբերք, Թթուջուր և Դրախտիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1744մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.8 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՐՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Այրք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ջաղացաձոր գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ներքին Շորժա գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից, հարավից և 
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վարդենիս 



քաղաքային համայնքին: 
  

ԱՅՐՔ-ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
 Այրք, Ջաղացաձոր գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
912մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 216մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում 
Այրք-Ջաղացաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է հյուսիս, անցնում 76մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 432մ, հասնում ճանապարհի և 
առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 10-14 
սահմանակետերով անցնում 2099մ, հասնում Այրք, Ջաղացաձոր և Ն. Շորժա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3840մ է: 
  

ԱՅՐՔ-ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Այրք, Ջաղացաձոր և Ներքին Շորժա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 168մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 250մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 512մ, հատելով Այրք-Ներքին Շորժա միջհամայնքային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 243մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
11-15 սահմանակետերով անցնելով 1682մ, հասնում Այրք-Վերին Շորժա միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 
սահմանակետով անցնում 270մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, 
որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում թիվ 21 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 89մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 41 մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 54մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 311մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, 
ճանապարհով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 512մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 338մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ձորով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում Այրք, Ներքին Շորժա և Ակունք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6276մ է: 
  

ԱՅՐՔ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Այրք, Ակունք և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 
2982մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 443մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 979մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 324մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 616մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա բարձունքներով, թիվ 21-22 
սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1540մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-28 սահմանակետերով 
անցնում 3029մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 559մ, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 31-36 սահմանակետերով անցնում 1821մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, 



որտեղից առվով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 6241մ, հասնում Այրք, Ակունք և Ներքին 
Շորժա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18952մ է: 
  

ԱՅՐՔ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Այրք, Ջաղացաձոր գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնում 1812մ, հատելով առուն, հասնում է Վարդենիս-Այրք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 446մ, հասնում Այրք, Ակունք 
գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2258մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.9 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Այգուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետիկ գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Մարտունի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Դպրաբակ 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Տավուշի մարզին:  

  
ԱՅԳՈՒՏ-ԳԵՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Այգուտ, Գետիկ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, սարի թեք լանջով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 724մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 837մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: 
Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, թիվ 16-20 սահմանակետերով 
անցնում 1727մ հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 22-26 սահմանակետերով անցնում 1046մ, հասնում Այգուտ, Մարտունի և Գետիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4335մ է: 
  

ԱՅԳՈՒՏ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Այգուտ, Մարտունի և Գետիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 
1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
811մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 659մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղ միանում է առվին և, առվով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 405մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 334մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 562մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 732մ, հասնում է 
թիվ 15 սահմանակետին, թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 996մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 
25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 1006մ, 
հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնում է 575մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 2678մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 35-37 սահմանակետերով անցնում 2743 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1497մ, հասնում Այգուտ, Դպրաբակ և Մարտունի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13872մ է: 
  

ԱՅԳՈՒՏ-ԴՊՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Այգուտ, Դպրաբակ համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1170մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 722մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 12-43 սահմանակետերով անցնում 6160մ, հասնում թիվ 44 
սահմանակետին, թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 1045մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, թիվ 47-53 սահմանակետերով անցնում 3475մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, 
թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 816մ հասնում թիվ 55 
սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1254մ, հասնում 
Այգուտ, Դպրաբակ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14642մ է: 
  

ԱՅԳՈՒՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.10 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Անտառամեջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորավանք գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կալավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ծովագյուղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Տավուշի մարզին: 

  
ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ-ՁՈՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Անտառամեջ, Ձորավանք գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
1689մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անտառի եզրով, թիվ 5-
11 սահմանակետերով անցնելով 1477մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ, թիվ 13-23 սահմանակետերով անցնում 2048մ, հասնում 
թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 25-27 սահմանակետերով շարունակվում է դեպի 
հարավ, անցնելով 1196մ, հասնում Անտառամեջ, Ձորավանք և Կալավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6410մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ-ԿԱԼԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Անտառամեջ, Կալավան և Ձորավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 587մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվում բարձունքներով, 



թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում է 1601մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 1075մ, հատելով առուն, հասնում լեռան գագաթին գտնվող Անտառամեջ, Կալավան և 
Ծովագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3263մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ-ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Անտառամեջ, Կալավան և Ծովագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1208մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 8-14 
սահմանակետերով անցնում 1644մ, հասնում Անտառամեջ, Ծովագյուղ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2852մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.11 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՍՏՂԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Աստղաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Զոլաքար համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Վաղաշեն համայնքին: 
  

ԱՍՏՂԱՁՈՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԱՍՏՂԱՁՈՐ-ԶՈԼԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աստղաձոր, Զոլաքար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1258մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև առվակով, 3-19 սահմանակետերով անցնում 3166մ, 
հատելով Զոլաքար-Աստղաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 118մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 811 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: 
Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը առվով, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 386մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 
30-33 սահմանակետերով անցնում 908մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում թիվ 
39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 
սահմանակետերով անցնում 636մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, 44-60 սահմանակետերով անցնում 2998մ, 
հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև 
հարավ-արևմուտք, թիվ 62-76 սահմանակետերով անցնում 3791մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 78-79 սահմանակետերով անցնում 2111մ, հասնում 
թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 81-89 սահմանակետերով 
անցնում 1556մ, հասնում Աստղաձոր, Վաղաշեն և Զոլաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18095մ է: 



  
ԱՍՏՂԱՁՈՐ-ՎԱՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
Աստղաձոր, Վաղաշեն գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1868 մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 375մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնում 551մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 174մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 423մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 11-16 
սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 
17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 169մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 319մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1243մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այդտեղից 
թեքվում է հարավ, անցնում 532մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 30-33 
սահմանակետերով անցնում 1832մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 1005մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 132մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, թեքվում է հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 474մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 337մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 506մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 363մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ, անցնում 497մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-
49 սահմանակետերով անցնում 3850մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 3569մ, հասնում թիվ 53 
սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1074 մ, հասնում 
Աստղաձոր, Վաղաշեն և Զոլաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20316մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.12 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎԱԶԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ավազան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արփունք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Նորակերտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գեղամասար 
գյուղական համայնքին: 

  
ԱՎԱԶԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱՎԱԶԱՆ-ԱՐՓՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ավազան, Արփունք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 



հարավ-արևմուտք, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում 4945մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 
1608մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 169մ, հատելով ձորը, 
հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 929մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 1216մ, հասնում Ավազան, Արփունք և Նորակերտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8867մ է: 
  

ԱՎԱԶԱՆ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ավազան, Նորակերտ և Գեղամասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 339մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 868 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեքվում հյուսիս, անցնում 224մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 
235մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 6-10 
սահմանակետերով անցնում 1269մ, հատելով Նորակերտ-Գեղամասար միջհամայնքային ճանապարհը և ձորը, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնում 930մ, հասնում Ավազան, Նորակերտ և Արփունք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3865մ է: 
  

ԱՎԱԶԱՆ-ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Ավազան, Գեղամասար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով, բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 2386մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով 
անցնում 1516մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում 1712մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 364 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-35 
սահմանակետերով անցնում 3422մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից լանջով նույն ուղղությամբ, թիվ 37-
38 սահմանակետերով անցնում է 1633 մ, հասնում Ավազան, Գեղամասար և Արփունք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11033մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.13 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵԳՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արեգունի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղամասար գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Սևանա լճին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դարանակ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐԵԳՈՒՆԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՐԵԳՈՒՆԻ-ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 



  
 Արեգունի, Գեղամասար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 5470մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 340մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 3-14 սահմանակետերով անցնում 3816մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
նույն ուղղությամբ, անցնում 664մ, հասնում Արեգունի, Գեղամասար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10290մ է: 
  

ԱՐԵԳՈՒՆԻ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին:  
  

ԱՐԵԳՈՒՆԻ-ԴԱՐԱՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Արեգունի, Դարանակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1089մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 1231մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս արևմուտք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնում 389մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 793մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնում 2307մ, հատելով Երևան-
Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, անցնում 409մ, հասնում Արեգունի, Դարանակ 
գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.14 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արծվանիստ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Կարճաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Ծովինար գյուղական 
համայնքին: 

  
ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ-ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Արծվանիստ, Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 555մ, 
հասնում Մարտունի-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 



անցնում 346մ, հասնում Կարճաղբյուր, Արծվանիստ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1121մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 189մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-16 սահմանակետերով անցնում 1943մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 129մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 
19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 20-22 
սահմանակետերով անցնում 830մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 24-29 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 31-35 
սահմանակետերով անցնում 2900մ, հատելով առուն, հասնում 2557.0մ նիշ ունեցող Գյումբեզ լեռան գագաթին 
գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 36 սահմանակետը: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-41 սահմանակետերով անցնում 2651մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1041մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 44-47 սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 
1222մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 52-59 
սահմանակետերով անցնում 2032մ, հասնում Արծվանիստ, Ծովինար և Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19265մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ-ԾՈՎԻՆԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա» 
  
 Արծվանիստ, Ծովինար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 221մ, հասնում Մարտունի-Վարդենիս 
հանրապետական նշանակության ճանապարհի և Արփա-Սևան ջրանցքի վրա կառուցված կամուրջի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 2-21 
սահմանակետերով անցնում 3373մ, հասնում է «Սումիսար» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 
22 սահմանակետը, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23-27 սահմանակետերով անցնում 1048մ, հասնում է 
թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 29-31 
սահմանակետերով անցնում 948մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-63 սահմանակետերով անցնում 5158մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, ապա 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում 1375մ, հասնում է թիվ 
67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 357մ, հասնում 
թիվ 68 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է հարավ, թիվ 69-70 սահմանակետերով անցնում 832 մ, 
հասնում թիվ 71 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 79մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 73-79 սահմանակետերով անցնում 
1742 մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 1623մ, հասնում թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 818մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 84-108 սահմանակետերով անցնում 2989մ, հասնում թիվ 
109 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջով թեքվում է արևելք, անցնում 902մ, հասնում Արծվանիստ, Ծովինար և 
Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21464 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.15 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՆԻՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արտանիշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 



 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 
հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջիլ 
գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սևանա լճին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Շորժա գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Ճամբարակ քաղաքային համայնքին: 

  
ԱՐՏԱՆԻՇ-ՎԱՀԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Արտանիշ, Վահան գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1556մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, 
որտեղից լանջով թեքվում է հյուսիս, անցնում 414մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում թիվ 5-11 սահմանակետերով 2569մ, հասնում Արտանիշ, 
Վահան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4539մ է: 
  

ԱՐՏԱՆԻՇ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱՐՏԱՆԻՇ-ՋԻԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Արտանիշ, Ջիլ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում 
լեռան գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1314մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 133մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 471մ, հասնում թիվ 
6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 2962մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 1133մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 166մ, 
հասնում Արտանիշ, Ջիլ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6667մ է: 
  

ԱՐՏԱՆԻՇ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԱՐՏԱՆԻՇ-ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Արտանիշ, Շորժա գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 523մ, հասնում առվի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 2-
35 սահմանակետերով անցնելով 3085մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև միջհամայնքային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 883մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, թիվ 41-45 
սահմանակետերով անցնելով 1110մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 47-49 սահմանակետերով անցնում 1931մ, հասնում թիվ 50 
սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 812մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 52-56 սահմանակետերով 
անցնում 4468մ, հասնում Արտանիշ, Շորժա գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12811մ է: 



  
ԱՐՏԱՆԻՇ-ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
 Արտանիշ, Վահան գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 1271մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնում 1657մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, արոտների եզրով անցնում 1656մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից արոտների միջով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 727մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 302մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից 
բլուրների գագաթներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 518մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում Արտանիշ, Շորժա գյուղական և Ճամբարակ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6329մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.16 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՓՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արփունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կախակն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Նորակերտ գյուղական 
համայնքին, «Ե»-«Ա» հատվածով` Ավազան գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐՓՈՒՆՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՐՓՈՒՆՔ-ԿԱԽԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Արփունք, Կախակն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, բարձունքներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա արևմուտք, անցնում 3937մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-11 սահմանակետերով անցնում 3086մ, 
հատելով Կախակն-Արփունք միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 463մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, Փոքր Մասրիկ-Կախակն միջհամայնքային ճանապարհով անցնում 635մ, հասնում 
Արփունք, Կախակն և Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8121մ է: 
  

ԱՐՓՈՒՆՔ-ՓՈՔՐ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Արփունք, Փոքր Մասրիկ և Նորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Փոքր Մասրիկ-Արփունք միջհամայնքային 
ճանապարհը, առվով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 2160մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 11-18 սահմանակետերով անցնում 2200մ, հասնում Արփունք, Փոքր Մասրիկ և 
Կախակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4360մ է: 



  
ԱՐՓՈՒՆՔ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Արփունք, Նորակերտ և Ավազան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1364մ, հասնում 
Արփունք, Նորակերտ և Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1364մ է: 
  

ԱՐՓՈՒՆՔ-ԱՎԱԶԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Արփունք, Ավազան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում 4945մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 
1608մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 169մ, հատելով ձորը, 
հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 929մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 1216մ, հասնում Արփունք, Ավազան և Նորակերտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8867մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.17 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Բերդկունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում : 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հարավից և արևմուտքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Հայրավանք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Լճափ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ-ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բերդկունք, Հայրավանք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 233մ, 
հանգստյան տան սահմանապատի մոտով հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 4-17 սահմանակետերով անցնում 7707մ, հատելով Սևան-Գավառ հին և Սևան-Գավառ 
հանրապետական նշանակության նոր ճանապարհները, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը բլուրներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 607մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 271մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 880մ, հասնում 
Բերդկունք, Հայրավանք և Լճափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9699մ է: 
  

ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ-ԼՃԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Բերդկունք, Լճափ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 643մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով 
անցնում 923մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բլուրներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնում 6906մ, հատելով դաշտային և Լճափ-Բերդկունք 
միջհամայնքային ճանապարհները, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1280մ, հասնում Բերդկունք, Լճափ գյուղական և Հայրավանք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9752մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.18 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՆՁԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գանձակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գավառ քաղաքային համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Սարուխան գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Ծաղկաշեն 
գյուղական համայնքին: 

  
ԳԱՆՁԱԿ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Գանձակ, Ծաղկաշեն գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Գելի ձոր գետով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-12 
սահմանակետերով անցնում 2865մ, հատելով Գանձակ-Գավառ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 
14-21 սահմանակետերով անցնում 1444մ, հասնում Գավառ գետի ափին գտնվող Գանձակ, Կարմիրգյուղ գյուղական 
և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4309մ է: 
  

ԳԱՆՁԱԿ-ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Գանձակ, Կարմիրգյուղ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
531մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 
սահմանակետերով անցնում 1500մ, հասնում Գանձակ, Կարմիրգյուղ և Սարուխան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2031մ է: 
  

ԳԱՆՁԱԿ-ՍԱՐՈՒԽԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Գանձակ, Կարմիրգյուղ և Սարուխան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 61մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1364մ, 
հատելով Սարուխան-Գանձակ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 713մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
2426մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 323մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-22 սահմանակետերով անցնում 4896մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 272մ, հատելով առուն, դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1912մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից 



թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թեք լանջով, ապա բլուրներով, թիվ 27-35 սահմանակետերով անցնում 3877մ, 
հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 535մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1173մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնում 195մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 3310մ, հասնում 
Գանձակ, Սարուխան գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21152մ է: 
  

ԳԱՆՁԱԿ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԳԱՆՁԱԿ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
 Գանձակ, Ծաղկաշեն գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1543մ, հատելով ձորեր, ձորակներ, հասնում լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 1038մ, հատելով ձորակներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով, ապա բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 594մ, հատելով դաշտային ճանապարհները և առուները, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1399մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 509մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-18 սահմանակետերով, թեք լանջով 
հատելով ձորեր, առուներ, անցնում է 1822մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 103մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 4337մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհները և առուն, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 2011մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 2723մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30-41 սահմանակետերով անցնում 1316մ, հասնում 
թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 304մ, 
հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 48 սահմանակետով հատելով ձորը, 
դաշտային ճանապարհը, անցնում է 121մ, հասնում Գանձակ, Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների և Արարատի 
մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18007մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.19 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գեղամավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծովագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից 

և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարսեր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ծաղկունք գյուղական համայնքին արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Սևան քաղաքային (Գագարին) և «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Ծաղկունք գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Դդմաշեն և «Է»-«Ա» 
հատվածով` Սեմյոնովկա գյուղական համայնքներին:  



  
ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գեղամավան, Ծովագյուղ և Սեմյոնովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1579մ, 
հասնում է 2381.8մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 4 
սահմանակետը, որտեղից բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 2280մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 2321մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, անցնում 2480մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա ժայռով թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 155մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 760մ, հասնում Գեղամավան, 
Ծովագյուղ և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9575մ է: 
  

ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ՎԱՐՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գեղամավան, Վարսեր և Ծովագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, սարի լանջով անցնում 414մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1277մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 490մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 1924մ նիշ ունեցող բարձունքով, թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 464մ, հատելով Գեղամավան-Վարսեր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1051մ հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 936մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 611մ, հատելով Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 369մ, 
հասնում 2003մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 1776մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-22 սահմանակետերով անցնում 1961մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-25 
սահմանակետերով անցնում 802մ, հասնում Գեղամավան, Վարսեր և Ծաղկունք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10154մ է:  
  

ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ԾԱՂԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գեղամավան, Ծաղկունք գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1966մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում 635մ հասնում է 
Գեղամավան, Ծաղկունք և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2601մ է: 
  

ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ՍԵՎԱՆ (ԳԱԳԱՐԻՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գեղամավան, Ծաղկունք գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձրանում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 1178մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք 
թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 1257մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, 9-18 սահմանակետերով անցնում 977մ, հասնում Գեղամավան, Ծաղկունք գյուղական և Սևան 
(Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3412մ է: 



  
ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ԾԱՂԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Գեղամավան, Դդմաշեն և Ծաղկունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թեք լանջով 616մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1027մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 347մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով 543մ, հասնում է ձորում 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք ձորով, թիվ 6-82 
սահմանակետերով անցնում 9981մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է արևմուտք, Հրազդան գետով, թիվ 83-101 սահմանակետերով անցնում 2790մ, հասնում թիվ 102 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ, թիվ 102-104 սահմանակետերով անցնում 2292մ, հասնում 
Գեղամավան, Ծաղկունք գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17952մ է: 
  

ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ԴԴՄԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Գեղամավան, Սեմյոնովկա և Դդմաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1008մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող Գեղամավան, Դդմաշեն և Ծաղկունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1008մ է: 
  

ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ-ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Գեղամավան, Սեմյոնովկա և Դդմաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1469մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 
1778մ, հասնում Գեղամավանի, Սեյմոնովկայի և Ծովագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3249մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.20 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գեղամասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ավազան գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավ-
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորակերտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Սևանա լճին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արեգունի գյուղական համայնքին: 

  
ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ-ԱՎԱԶԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գեղամասար, Ավազան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով, բարձունքներով 



թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 2386մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով 
անցնում 1516մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում 1712 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 364մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-35 
սահմանակետերով անցնում 3422մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից լանջով նույն ուղղությամբ, թիվ 37-
38 սահմանակետերով անցնում է 1633մ, հասնում Գեղամասար, Ավազան և Նորակերտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11033մ է: 
  

ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գեղամասար, Նորակերտ և Ավազան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 256մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 604մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Գեղամասար-Ծովակ միջհամայնքային 
ճանապարհով, թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 3778մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Վարդենիս-Սևան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհով, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 3252մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 1134մ, հասնում Գեղամասար, Նորակերտ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9024մ է: 
  

ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ-ԱՐԵԳՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Գեղամասար, Արեգունի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 5470մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 340մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 3-14 սահմանակետերով անցնում 3816մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
նույն ուղղությամբ, անցնում 664մ, հասնում Գեղամասար, Արեգունի գյուղական համայնքների և Սևանա լճի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10290մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.21 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  
Գեղարքունիք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Սևանա լճին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երանոս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լանջաղբյուր գյուղական 
համայնքին: 

  
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 



հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Գավառ-Կարմիրգյուղ միջհամայնքային ճանապարհների եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 955մ, հասնում Սևան-Վարդենիս 
հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1251մ, հատելով Սևան-Մարտունի 
հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում Գեղարքունիք, Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների և 
Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2206մ է: 
  

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-ԵՐԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Գեղարքունիք, Երանոս գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-14 սահմանակետերով անցնում 1625մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 831մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 127 մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա բլուրների գագաթներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 22-24 
սահմանակետերով անցնում 1411մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-41 սահմանակետերով անցնում 3120մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով 
անցնում 779մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև բլուրների գագաթներով թեքվում հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 97 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 70 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 49-56 սահմանակետերով անցնում 1698մ, հասնում թիվ 
57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքների գագաթներով թեքվում է արևմուտք, 
ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 58 սահմանակետով անցնում 955մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև 
գագաթներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 685 մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, 62-72 սահմանակետերով անցնում 1404մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 185մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 74 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 4372մ, հասնում թիվ 75 
սահմանակետին, ապա լանջերով, ջրբաժաններով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 76-85 
սահմանակետերով անցնում 4593մ, հասնում Երանոս, Գեղարքունիք գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21952մ է: 
  

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 265մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 2127մ, հասնում թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9-21 
սահմանակետերով անցնելով 2092մ, հատելով լիճը, հասնում ժայռի մոտ գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 
702մ, հասնում Գավառ-Գեղարքունիք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 75 մ, հասնում Գեղարքունիք գետի ափին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: 
Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 26-51 սահմանակետերով 
անցնում 5400մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է 



հարավ-արևելք, անցնում 318մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 56-58 սահմանակետերով անցնում 5557մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 60,61 սահմանակետերով անցնում 1002մ, 
հասնում թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 63-64 սահմանակետերով անցնում 3348մ, հասնում Գեղարքունիք, 
Լանջաղբյուր գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22353մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.22 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գեղաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խաչաղբյուր գյուղական համայնքին, 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ախպրաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Լուսակունք գյուղական համայնքին: 

  
ԳԵՂԱՔԱՐ-ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Գեղաքար, Խաչաղբյուր և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 1972մ, 
հատելով Գեղաքար-Խաչաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8-15 սահմանակետերով անցնում 3967մ, հասնում 
թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 
17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 806մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 585մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 
1277մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնում 509մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 32-41 սահմանակետերով անցնում 1144մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 645մ, հասնում Գեղաքար, Խաչաղբյուր և Ախպրաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11260մ է: 
  

ԳԵՂԱՔԱՐ-ԱԽՊՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Գեղաքար, Ախպրաձոր և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 282մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հարավ, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 1047մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 480մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնելով 1473մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 627 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, 
անցնում 136մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19-23 սահմանակետերով անցնում 1182մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 25-42 սահմանակետերով անցնում 1552մ, հասնում Գեղաքար, 
Ախպրաձոր և Խաչաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7339մ է: 
  

ԳԵՂԱՔԱՐ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
 Գեղաքար, Լուսակունք և Խաչաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2314մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 74մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 229մ, հասնում Գեղաքար, Լուսակունք և Ախպրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2617մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.23 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գեղհովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարտունի քաղաքային 

համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վաղաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Վայոց ձորի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, 
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մադինա գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Գետաշեն 
գյուղական համայնքին: 

  
ԳԵՂՀՈՎԻՏ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Գեղհովիտ, Ներքին Գետաշեն գյուղական և Մարտունի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով անցնում 79մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 389մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 398մ, հասնում Մարտունի-
Գեղհովիտ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 522մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 8 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-11 
սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 257մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, առվով շարունակվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2875մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը սարի լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 728մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 372մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 253մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 695մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 3527մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 43 
սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 44 
սահմանակետով անցնում 213 մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 46-49 սահմանակետերով անցնում 4717մ, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 51-52 
սահմանակետերով անցնում 2896մ, հասնում Գեղհովիտ, Վաղաշեն գյուղական և Մարտունի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19438մ է: 
  

ԳԵՂՀՈՎԻՏ-ՎԱՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 



  
Գեղհովիտ, Վաղաշեն գյուղական համայնքների և Մարտունի քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 3343մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնում 2262մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնում 405մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 704մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով անցնում 
է 4178մ, հասնում է Գեղհովիտ, Վաղաշեն գյուղական համայնքների և Վայոց ձոր մարզի տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13866մ է:  
  

ԳԵՂՀՈՎԻՏ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՂՀՈՎԻՏ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՂՀՈՎԻՏ-ՄԱԴԻՆԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Գեղհովիտ, Մադինա և Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-44 սահմանակետերով 
անցնում 5829մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, գետի ոլորաններով, թիվ 46-66 սահմանակետերով անցնում 5203մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: 
Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով 
անցնում 1040մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 25մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, առվի ոլորաններով անցնում 6688մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, կրկին թեքվում է նույն 
ուղղությամբ, առվի ոլորաններով, թիվ 73-84 սահմանակետերով անցնում 2391մ, հասնում թիվ 85 սահմանակետին: 
Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով, բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 86-
100 սահմանակետերով անցնում 3086մ, հատելով առուներ և դաշտային ճանապարհներ, հասնում լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 101 սահմանակետին, որտեղից կրկին բարձրունքներով և թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 102-109 սահմանակետերով անցնում 2737մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհներ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին: Թիվ 110 սահմանակետից սահմանագիծը կորագծով, թիվ 111-
114 սահմանակետերով անցնում 964մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 115 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 117-120 սահմանակետերով անցնում 1911մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհները, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 121 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 122-126 սահմանակետերով անցնում 1434մ, հասնում թիվ 127 
սահմանակետին: Թիվ 127 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 128-131 սահմանակետերով անցնում 2447մ, հասնում Գեղհովիտ, Մադինա գյուղական 
համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34024մ է: 
  

ԳԵՂՀՈՎԻՏ-ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Գեղհովիտ, Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների և Մարտունի քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում 1624մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 707մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք անցնում 76մ, հասնում 
Արգիճի գետի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-40 սահմանակետերով անցնում 4084մ, հասնում Գեղհովիտ, Ներքին 
Գետաշեն և Մադինա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6488 մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.24 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գետիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշ մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Թթուջուր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Դրախտիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Մարտունի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Այգուտ 
գյուղական համայնքին: 

  
ԳԵՏԻԿ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԳԵՏԻԿ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Գետիկ, Թթուջուր գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը ձորով իջնում է դեպի հարավ, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2054մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նորից ձորով 20-53 սահմանակետերով անցնում 
3122մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 
55-62 սահմանակետերով անցնում 2467մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1221մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2358մ, հասնում Գետիկ, Թթուջուր և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11221մ է: 
  

ԳԵՏԻԿ-ԴՐԱԽՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Գետիկ, Դրախտիկ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է լեռան գագաթին, սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեք լանջով թեքվում է արևելք, անցնում 735մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող 
Գետիկ, Դրախտիկ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1458մ է: 
  

ԳԵՏԻԿ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Գետիկ, Մարտունի և Այգուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
607մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատում առուներ, թեք սարալանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 197մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ճանապարհով անցնում 229մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 804մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս-
արևելք, անցնում 170 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 736մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 141մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 45մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 278մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որը գտնվում է 



առվի ափին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 151մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, 
որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 92մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 285մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 129մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 318մ, հասնում է Մարտունու բնակավայրի արևելյան եզրագծի մոտ 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
93մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի և առվի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով և առվի ոլորաններով, թիվ 27-37 սահմանակետերով 
անցնում 516մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, 
առվով, թիվ 39-59 սահմանակետերով անցնում 2188մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 512մ, հասնում թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-64 կետերով անցնում 1762մ, հասնում 
թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
387մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 67-71 
սահմանակետերով անցնում 1309մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անցնում 779մ, հասնում Գետիկ, Մարտունի և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13128մ է: 
  

ԳԵՏԻԿ-ԱՅԳՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 
  
 Գետիկ, Այգուտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, սարի թեք լանջով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 724մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 837մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: 
Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, թիվ 16-20 սահմանակետերով 
անցնում 1727մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 22-26 սահմանակետերով անցնում 1046մ, հասնում Գետիկ, Մարտունի և Այգուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4335մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.25 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԱՆԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դարանակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արեգունի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Սևանա լճին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Փամբակ գյուղական համայնքին: 

  
ԴԱՐԱՆԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԴԱՐԱՆԱԿ-ԱՐԵԳՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Դարանակ, Արեգունի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1089մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում 



թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 1231մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնում 389մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 793մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետինհ: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնում 2307մ, հատելով Երևան-
Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, անցնում 409մ, հասնում Դարանակ, Արեգունի 
գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է: 
  

ԴԱՐԱՆԱԿ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին:  
  

ԴԱՐԱՆԱԿ-ՓԱՄԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  
  
 Դարանակ, Փամբակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 773մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնում 2241մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 234մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
14-15 սահմանակետերով անցնում 1344մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 766մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 217մ, 
հասնում 2455.3մ նիշ ունեցող թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ձորը, հատում 
Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 2014մ, 
հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 
608մ, հասնում Դարանակ, Փամբակ գյուղական և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8619մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.26 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԴՄԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դդմաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սեմյոնովկա գյուղական համայնքնին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Գեղամավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկունք գյուղական համայնքներին, հաարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Զովաբեր գյուղական համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տավուշի մարզին: 

  
ԴԴՄԱՇԵՆ-ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դդմաշեն, Սեմյոնովկա գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 678մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 675մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1019մ, հասնում թիվ 4 



սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 263մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 758մ, հասնում թիվ 
7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 209մ, հասնում 
բլրի լանջին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 252մ, 
հասնում երկգագաթ բլրի գագաթների մեջ գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, 
անցնում 237մ, հասնում Դդմաշեն, Սեմյոնովկա և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4091մ է: 
  

ԴԴՄԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դդմաշեն, Սեմյոնովկա և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1008մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող Դդմաշեն, Գեղամավան և Ծաղկունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1008մ է: 
  

ԴԴՄԱՇԵՆ-ԾԱՂԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դդմաշեն, Գեղամավան և Ծաղկունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թեք լանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 889մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 1091մ, հասնում 2405.0մ նիշ 
ունեցող լեռան գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 4 սահմանակետը, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 1719մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1545մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 843մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 639մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 
15-16 սահմանակետերով անցնում 757մ, հատելով Ծաղկունք-Դդմաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում Հրազդան գետը, 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1865մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 
1040մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 28-31 
սահմանակետերով անցնում 1234մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-37 սահմանակետերով անցնում 1304մ, հասնում 
թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-
Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 1702մ, հատում Դդմաշեն, 
Ծաղկունք գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14624մ է: 
  

ԴԴՄԱՇԵՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԴԴՄԱՇԵՆ-ԶՈՎԱԲԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-Զ» 
  
 Դդմաշեն, Զովաբեր գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 1730մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնում 772մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 111մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա լեռնաշղթայով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 488մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը լեռնաշղթայով, նույն ուղղությամբ թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնելով 2065մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 447մ, հասնում առվի եզրին 



գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 15-39 սահմանակետերով անցնում 6593մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 1773մ, 
հասնում թիվ 46 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 554մ, հասնում Դդմաշեն, 
Զովաբեր գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15005մ է: 
  

ԴԴՄԱՇԵՆ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.27 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴՊՐԱԲԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դպրաբակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Այգուտ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Մարտունի և «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Դրախտիկ 
գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Կալավան և «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Զորավանք 
գյուղական համայնքներին:  

  
ԴՊՐԱԲԱԿ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԴՊՐԱԲԱԿ-ԱՅԳՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Դպրաբակ, Այգուտ համայնքների և Տավուշի մարզ տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1170մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 722մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի թիվ 12-43 սահմանակետերով անցնում 6160մ, հասնում թիվ 44 
սահմանակետին, թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 1045մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, թիվ 47-53 սահմանակետերով անցնում 3475մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, 
թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 816մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1254մ, հասնում 
Դպրաբակ, Այգուտ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14642մ է: 
  

ԴՊՐԱԲԱԿ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Դպրաբակ, Մարտունի և Այգուտ գյուղական համայնքների վարչական սահմանների տարածքների բաժանման 

«Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով 
անցնում 1657մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 15 սահմանակետով անցնում 319մ, հասնում Դպրաբակ, Մարտունի և Դրախտիկ գյուղական համայնքների 
վարչական սահմանների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1976մ է: 
  

ԴՊՐԱԲԱԿ-ԴՐԱԽՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 



  
 Դպրաբակ, Դրախտիկ և Կալավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 508մ, հասնում 
Դպրաբակ, Դրախտիկ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 508մ է: 
  

ԴՊՐԱԲԱԿ-ԿԱԼԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 Դպրաբակ, Կալավան և Ձորավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 404 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, թիվ 1 
սահմանակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք անցնում, 512մ, միանում Կալավան բնակավայրի արևելյան 
եզրագծի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 504մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 500մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 60մ, դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով անցնում 682մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 626մ, 
հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ ու հարավ-արևմուտք, թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնում է 673մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 17 սահմանակետերով 
անցնում 1231մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա դեպի հարավ, հատում 
առուն և դաշտային ճանապարհը, թեք լանջով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում է 668 մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 192մ, հասնում թիվ 
23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք անցնում 307մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծն այդ ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 643մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում 1450մ, հասնում է առվի 
եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 467մ, հասնում Դպրաբակ, Կալավան և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9063մ է: 
  

ԴՊՐԱԲԱԿ-ՁՈՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
Դպրաբակ, Ձորավանք գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 սահմանակետով 2428մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 743մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 857մ, հասնում 
Ճամբարակ-Իջևան հանրապետական նշանակության ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է նույն ուղղությամբ 313մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որրտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 1904մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 12-14 
սահմանակետերով անցնելով 952մ, հասնում է Դպրաբակ, Ձորավանք և Կալավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7197մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.28 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴՐԱԽՏԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դրախտիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 



 Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կալավան գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Դպրաբակ, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Մարտունի, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Գետիկ, «Ե»-
«Զ» հատվածով՝ Թթուջուր գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հարավից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Աղբերք 
գյուղական համայնքին, հարավից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Սևանա լճին:  

  
ԴՐԱԽՏԻԿ-ԿԱԼԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Դրախտիկ, Կալավան և Դպրաբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 
2767մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 5561մ, հասնում Դրախտիկ, Կալավան գյուղական համայնքների 
և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8328մ է: 
  

ԴՐԱԽՏԻԿ-ԴՊՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Դրախտիկ, Դպրաբակ և Կալավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 508մ, հասնում 
Դրախտիկ, Դպրաբակ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 508մ է: 
  

ԴՐԱԽՏԻԿ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Դրախտիկ, Դպրաբակ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 745 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից 
բարձունքներվ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1475մ, հատելով առուները, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2388մ, հատելով առուները, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 459մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1261մ, հատելով ձորը 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
թեքվում է դեպի հյուսիս, բլրակներով, թեք լանջով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով ( ջրբաժանով ) թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 17-27 սահմանակետերով անցնում 2672մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, 
ապա ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 458մ, հասնում Դրախտիկ, Գետիկ և Մարտունի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9814մ է: 
  

ԴՐԱԽՏԻԿ-ԳԵՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Դրախտիկ, Գետիկ և Մարտունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է լեռան գագաթին, սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեք լանջով թեքվում է արևելք, անցնում 735մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող 
Դրախտիկ, Գետիկ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1458մ է: 
  

ԴՐԱԽՏԻԿ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 Դրախտիկ, Գետիկ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 175մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով (ջրբաժանով) թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 2-11 
սահմանակետերով անցնում 1441մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Դրախտիկ, Թթուջուր և Աղբերք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1616մ է: 
  

ԴՐԱԽՏԻԿ-ԱՂԲԵՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
 Դրախտիկ, Աղբերք և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1792մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2475մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնաշղթայով 
անցնում 479մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 6-9 
սահմանակետերով անցնում 2771մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 793մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, սարի լանջով, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 2528մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 
18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, Դալաչայ գետով թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա արևմուտք, անցնում 3457մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 20-25 սահմանակետերով անցնում 460մ, հասնում Դրախտիկ, Աղբերք գյուղական 
համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14939մ է: 
  

ԴՐԱԽՏԻԿ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա» 
  
 «Է»- «Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.29 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՆՈՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Երանոս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Վարդաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Արարատի մարզին և «Դ»-«Ա» հատվածով՝ 
Գեղարքունիք գյուղական համայնքին: 

  
ԵՐԱՆՈՍ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԵՐԱՆՈՍ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Երանոս, Վարդաձոր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1987մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետերով անցնում 
208մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կորագծով, անտառի եզրով, թիվ 6 
սահմանակետերով անցնում է 592մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից Վարդաձոր մտնող ճանապարհով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 630մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-25 սահմանակետերով անցնում 
3418մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 27-30 
սահմանակետերով անցնում 1119մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, դաշտային ճանապարհներով, թիվ 32-37 սահմանակետերով 
անցնում 2208մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 835մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնում 2008մ, 



հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 53-55 սահմանակետերով անցնում 975մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 56 
սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 57 սահմանակետով անցնում 1802մ, 
հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 59-61 
սահմանակետերով անցնում 1500մ, հատելով առուներ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 
62 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, անցնում 2554մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 64-69 սահմանակետերով անցնում 2317մ, հասնում Երանոս, Վարդաձոր 
գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22153մ է: 
  

ԵՐԱՆՈՍ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԵՐԱՆՈՍ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  
 Երանոս, Գեղարքունիք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-14 սահմանակետերով անցնում 1625մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 831մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 127մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա բլուրների գագաթներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 22-24 
սահմանակետերով անցնում 1411 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-41 սահմանակետերով անցնում 3120մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով 
անցնում 779մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև բլուրների գագաթներով թեքվում հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 97 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 70մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 49-56 սահմանակետերով անցնում 1698մ, հասնում թիվ 57 
սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքների գագաթներով թեքվում է արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 58 սահմանակետով անցնում 955մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, այնուհետև 
գագաթներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 685մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, 62-72 սահմանակետերով անցնում 1404մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 185մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 74 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 4372մ, հասնում թիվ 75 
սահմանակետին, ապա լանջերով, ջրբաժաններով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 76-85 
սահմանակետերով անցնում 4593մ, հասնում Երանոս, Գեղարքունիք գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21952մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.30 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈԼԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Զոլաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Վարդենիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վաղաշեն գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Աստղաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ԶՈԼԱՔԱՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 



  
ԶՈԼԱՔԱՐ-ՎԱՐԴԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 Զոլաքար, Վարդենիկ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1021մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 1068մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում Մարտունի-Վարդենիս հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը, անցնում 233մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 178մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնում 6410մ, 
հասնում Խրբեկներ գետակի ափին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 25-35 սահմանակետերով անցնում 2968մ, 
հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 37 
սահմանակետով անցնում 1372մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 144մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 1711մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 553մ, հասնում թիվ 44 
սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 45 սահմանակետով 
անցնում 2159մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով, ապա 
ժայռերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 47-49 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում թիվ 
50 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 51-63 
սահմանակետերով անցնում 2446 մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 65-72 սահմանակետերով անցնում 
1710մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, 74-85 սահմանակետերով անցնում 1898մ, հասնում Զոլաքար, Վարդենիկ և Վաղաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25034մ է:  
  

ԶՈԼԱՔԱՐ-ՎԱՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Զոլաքար, Աստղաձոր և Վաղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 199մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1948մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 2304մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 1213մ, հասնում Զոլաքար, Վաղաշեն և Վարդենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5664մ է: 
  

ԶՈԼԱՔԱՐ-ԱՍՏՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Զոլաքար, Աստղաձոր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1258մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև առվակով, 3-19 սահմանակետերով անցնում 3166մ, 
հատելով Զոլաքար-Աստղաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 118մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 811մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: 
Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը առվով, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 386մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 
30-33 սահմանակետերով անցնում 908մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում թիվ 
39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 
սահմանակետերով անցնում 636մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, 44-60 սահմանակետերով անցնում 2998մ, 
հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև 
հարավ-արևմուտք, թիվ 62-76 սահմանակետերով անցնում 3791մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 78-79 սահմանակետերով անցնում 2111մ, հասնում 
թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 81-89 սահմանակետերով 
անցնում 1556մ, հասնում Զոլաքար, Վաղաշեն և Աստղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18095մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.31 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱԲԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Զովաբեր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դդմաշեն գյուղական համայնքին, հարավից և 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Տավուշի մարզին: 
  

ԶՈՎԱԲԵՐ-ԴԴՄԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
 Զովաբեր, Դդմաշեն գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 1730մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք, անցնում 772մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 111մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա լեռնաշղթայով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 488մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը, լեռնաշղթայով նույն ուղղությամբ թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնելով 2065մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64 մ, հասնում լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 447մ, հասնում առվի եզրին 
գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 15-39 սահմանակետերով անցնում 6593մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 1773մ, 
հասնում թիվ 46 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 554մ, հասնում Զովաբեր, 
Դդմաշեն գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15005մ է: 
  

ԶՈՎԱԲԵՐ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԶՈՎԱԲԵՐ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
 «Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.32 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԹՈՒՋՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Թթուջուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ճամբարակ քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աղբերք և «Դ»-«Ե» հատվածով` 



Դրախտիկ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Գետիկ գյուղական համայնքին: 
  

ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Թթուջուր գյուղական, Ճամբարակ քաղաքային համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 747մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 583մ, հասնում բնական աղբյուրներից հոսող առուների հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-34 սահմանակետերով 
անցնում 1665մ, հասնում Թթուջուր բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, 
ապա շրջանցելով բնակավայրը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, հյուսիս-արևմուտք և նորից 
հարավ-արևմուտք, հատում Թթուջուր-Ճամբարակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 36-41 սահմանակետերով 
անցնում 1577մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 793մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 
276մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեք 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47-49 սահմանակետերով անցնում 1793մ, 
հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 261 մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջերով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնում 1542մ, հատելով ձորակը, հասնում Թթուջուր, Աղբերք 
գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9395մ է: 
  

ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԱՂԲԵՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Թթուջուր, Աղբերք գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 1744մ, հասնում Թթուջուր, Աղբերք և Դրախտիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1744մ է: 
  

ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԴՐԱԽՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Թթուջուր, Գետիկ և Դրախտիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 175մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով (ջրբաժանով) թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 2-11 
սահմանակետերով անցնում 1441մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Թթուջուր, Դրախտիկ և Աղբերք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1616մ է: 
  

ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԳԵՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Թթուջուր, Գետիկ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը ձորով իջնում է դեպի հարավ, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2054մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նորից ձորով, 20-53 սահմանակետերով անցնում 
3122մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 
55-62 սահմանակետերով անցնում 2467մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1221մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2358մ, հասնում Թթուջուր, Գետիկ և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11221մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 



  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.33 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լանջաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքին, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Սարուխան գյուղական 
համայնքին: 

  
ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ-ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լանջաղբյուր, Սարուխան և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով Կարմիրգյուղ-Լանջաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 927մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 291մ, հատելով ժայռերը, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
լանջերով, բլուրներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1926մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև բլուրներով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 801մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 599մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 227մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, ապա լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 885մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 282մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է Գավառ-Կարմիրգյուղ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին, այնուհետև նշված ճանապարհով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 803մ, հասնում Լանջաղբյուր, Կարմիրգյուղ և Գեղարքունիք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժաման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6742մ է: 
  

ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետերով անցնում 
265մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 2127մ, հասնում թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9-21 
սահմանակետերով անցնելով 2092մ, հատելով լիճը, հասնում ժայռի մոտ գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 
702մ, հասնում Գավառ-Գեղարքունիք միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում Գեղարքունիք գետի ափին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: 
Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 26-51 սահմանակետերով 
անցնում 5400մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 318մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 56-58 սահմանակետերով անցնում 5557մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 
ահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 60-61 սահմանակետերով անցնում 1002մ, 
հասնում թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 63-64 սահմանակետերով անցնում 3348մ, հասնում Լանջաղբյուր, 
Գեղարքունիք գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22353մ է: 
  

ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
«Գ»-«Դ» սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ-ՍԱՐՈՒԽԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Լանջաղբյուր, Սարուխան և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Գավառ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-21 սահմանակետերով 
անցնում 2949մ, հատելով Լանջաղբյուր-Սարուխան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին, լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 950մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
195մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, լանջերով, բլուրներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-30 
սահմանակետերով անցնում 2787մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 396մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33-55 սահմանակետերով անցնում 4464մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 
56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1244մ, 
հատելով ձորը, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով 
(ջրբաժանով) թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 58-70 սահմանակետերով անցնում 3672մ, 
հասնում թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից կրկին բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ, թիվ 72-80 սահմանակետերով անցնում 2700մ, հասնում Լանջաղբյուր, Սարուխան գյուղական համայնքների 
և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19357մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.34 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լճաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևան քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Սևանա լճին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Չկալովկա գյուղական համայնքին, 
հարավից, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վարսեր գյուղական համայնքին: 

  
ԼՃԱՇԵՆ-ՍԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լճաշեն, Վարսեր գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով 
անցնում 942մ, հասնում Լճաշեն գյուղական, Սևան քաղաքային համայնքների և Սևանա լճի տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 942մ է: 
  

ԼՃԱՇԵՆ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԼՃԱՇԵՆ-ՉԿԱԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Լճաշեն, Չկալովկա գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
706մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
3 սահմանակետով անցնում 276մ, հատելով առուն և Չկալովկա-Լճաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 2949մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 2025մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12-24 սահմանակետերով անցնում 5639մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից 
դաշտերով, բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 
1728մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 1321մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Լճաշեն, Չկալովկա և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14943մ է: 
  

ԼՃԱՇԵՆ-ՎԱՐՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Վարսեր, Լճաշեն գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-14 սահմանակետերով անցնում 3910մ, 
հատում Լճաշեն-Վարսեր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 16-
26 սահմանակետերով անցնում 3971մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-41 սահմանակետերով անցնում 4147մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 
1911մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով 
անցնում 1427մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 47-50 սահմանակետերով անցնում 2557մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնում 853մ, հասնում թիվ 
55 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 178մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 781մ, հասնում Լճաշեն, Վարսեր և Չկալովկա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21229մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.35 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լճավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծովակ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Վանևան գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսակունք գյուղական համայնքին, հարավից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Մաքենիս գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Կարճաղբյուր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Սևանա լճին: 

  
ԼՃԱՎԱՆ-ԾՈՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լճավան, Ծովակ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 479մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 
231մ, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն և Լճավան-Ծովակ միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում 71մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1721մ, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 
132մ, հասնում է թիվ 12 շրջադարձային սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 480մ, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-24 սահմանակետերով 
անցնելով 3804մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 26 սահմանակետով 
անցնելով 748մ, հասնում է Լճավան, Ծովակ և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 



 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7665մ է: 
  

ԼՃԱՎԱՆ-ՎԱՆԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Լճավան, Վանևան և Ծովակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 476մ, հասնում 
Լճավան, Վանևան և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 476մ է: 
  

ԼՃԱՎԱՆ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Լճավան, Լուսակունք և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
669մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 5-
6 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լճավան, Լուսակունք և 
Մաքենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1486մ է: 
  

ԼՃԱՎԱՆ-ՄԱՔԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Լճավան, Մաքենիս և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 616մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 282մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
11-14 սահմանակետերով անցնում 1175մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում 2026մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: 
Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, առվով, թիվ 25-43 
սահմանակետերով անցնում 2633մ, հասնում Լճավան, Մաքենիս և Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6732մ է: 
  

ԼՃԱՎԱՆ-ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Լճավան, Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 630մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
Կարճաղբյուր բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 679մ, 
հատելով գետը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 325մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 1241մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 64մ, հասնում Կարճաղբյուր-Ծովակ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին, նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 402մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 20-23 
սահմանակետերով անցնում 758մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 345մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 172մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 28-31 սահմանակետերով անցնում 473մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-34 
սահմանակետերով անցնում 327մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից առվով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 337մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 484մ, 
հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 



հարավ-արևմուտք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում 2442մ, հասնում Կարճաղբյուր- Լճավան միջգյուղյա 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 567մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-55 սահմանակետերով անցնում 
2095մ, հատելով միջգյուղյա ճանապարհը և առուն, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 365մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը և առուն, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 56մ, 
հասնում Լճավան, Կարճաղբյուր և Մաքենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցայյին 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11893մ է: 
  

ԼՃԱՎԱՆ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.36 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լճափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հյուսիս-արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Բերդկունք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Հայրավանք գյուղական և «Դ»-«Ե» 
հատվածով՝ Գավառ քաղաքային համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Ծովազարդ 
գյուղական համայնքին: 

  
ԼՃԱՓ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԼՃԱՓ-ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Լճափ, Բերդկունք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 643մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով 
անցնում 923մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բլուրներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնում 6906մ, հատելով դաշտային և Լճափ-Բերդկունք 
միջհամայնքային ճանապարհները, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1280մ, հասնում Լճափ, Բերդկունք և Հայրավանք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9752մ է: 
  

ԼՃԱՓ-ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Լճափ, Բերդկունք և Հայրավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 507մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 3140մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին 
բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-15 սահմանակետերով անցնում 2680մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 916մ, հասնում 
Լճափ, Հայրավանք գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7243մ է: 



  
ԼՃԱՓ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 

  
 Լճափ, Հայրավանք գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2580մ, հասնում Լճափ, 
Ծովազարդ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2580մ է: 
  

ԼՃԱՓ-ԾՈՎԱԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
 Լճափ, Ծովազարդ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 866մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում1979մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9-12 
սահմանակետերով անցնում 3282մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
լեռնալանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1034մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից լեռնալանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 
2074մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով, թեք լանջերով 
թեքվում է արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 2080մ, հատելով 2544.1մ բարձրություն ունեցող լեռան 
գագաթը և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 989մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով նույն 
ուղղությամբ թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում է 2434 մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2483.0մ 
նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
բարձրունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք թիվ 26-30 սահմանակետերով անցնում 3199մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 315 մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 1236մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող Լճափ, Ծովազարդ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19490մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.37 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԻՃՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լիճք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից՝ Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Ծովասար և «Զ»-«Ա» 
հատվածով՝ Ծակքար գյուղական համայնքներին: 

  
ԼԻՃՔ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԼԻՃՔ-ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Լիճք, Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Արգիջի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2059մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-
9 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1808մ, 
հատելով Մարտունի-Գավառ հանրապետական նշանակության և դաշտային ճանապարհները, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում 
1240մ, հասնում Լիճք, Ներքին Գետաշեն և Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5900մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Լիճք, Ներքին Գետաշեն և Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-
3 սահմանակետերով անցնում 871 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 5-12 սահմանակետերով անցնում 2052մ, հատելով բարձր լարման գիծը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 553մ, հասնում Ադյաման ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 311մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 711մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 21-29 սահմանակետերով 
անցնում 3535մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-աևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 689մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, թեքվում դեպի հարավ, անցնում 480մ, հասնում 2502մ նիշ ունեցող 
լեռան գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 34-39 
սահմանակետերով անցնում 3517 մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 
40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 41-42 սահմանակետերով 
անցնում 1096մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2403մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 43 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 87մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 2334.1մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտով, թիվ 47 
սահմանակետով անցնում 1166մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 1293մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ և 
արևելք, թիվ 52-56 սահմանակետերով անցնում 757մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից 
սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 58-83 սահմանակետերով անցնում 3867մ, 
հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, թիվ 85-105 
սահմանակետերով անցնում 8155մ, հասնում Լիճք, Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29647 մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼԻՃՔ-ԾՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
Լիճք, Ծովասար և Ծակքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 
1596.0մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 156 մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 75մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 450մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 580մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, ձորով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 556մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 492մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, կրկին թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 
սահմանակետերով անցնում 420մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին, ապա առվով, թիվ 25-32 սահմանակետերով անցնում 1171մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 902մ, հասնում 
Ծակքար գետի ափին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը Ծակքար գետով, 
թիվ 37-94 սահմանակետերով անցնում 8054մ, հասնում թիվ 95 սահմանակետին: Թիվ 95 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1840մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող 
թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 97-103 
սահմանակետերով անցնում 2745մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում թիվ 104 
սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, թիվ 105-113 սահմանակետերով անցնում 
3435մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 115 
սահմանակետով անցնում 893մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 117-118 սահմանակետերով անցնում 2981մ, 
հատելով ձորակներ, հասնում Լիճք, Ծովասար գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26997մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ԾԱԿՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
 Լիճք, Ծակքար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 77մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-17 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19 սահմանակետով 
անցնում 104մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 405մ, հատելով Մարտունի-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 23-43 սահմանակետերով անցնում 3944մ, հասնում Լիճք, Ծակքար և Ծովասար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5838մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.38 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լուսակունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորակերտ գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վարդենիս քաղաքային համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Խաչաղբյուր և «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղաքար գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Ախպրաձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով Մաքենիս և «Է»-«Ը» հատվածով` 
Լճավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Վանևան և «Թ»-«Ա» հատվածով` 
Տորֆավան գյուղական համայնքներին: 

  
ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լուսակունք, Տորֆավան և Նորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 211մ, հասնում է Լուսակունք, 
Նորակերտ գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 211մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Լուսակունք, Նորակերտ գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 344մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, անցնում 1585մ, հասնում Լուսակունք, Խաչաղբյուր գյուղական 
և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1930մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Լուսակունք, Խաչաղբյուր գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1999մ, հատելով Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 223մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 4-29 սահմանակետերով անցնում 2430մ, հատելով ջրանցքը, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 1536մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 1254մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 317մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 569մ, հասնում Լուսակունք, Խաչաղբյուր և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8465մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ԳԵՂԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Լուսակունք, Գեղաքար և Խաչաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2314մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 74մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 229մ, հասնում Լուսակունք, Գեղաքար և Ախպրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2617մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ԱԽՊՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Լուսակունք, Ախպրաձոր և Մաքենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 769մ, 
հասնում Լուսակունք, Ախպրաձոր և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 769մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ՄԱՔԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Լուսակունք, Մաքենիս և Լճավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
421մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Լուսակունք, Մաքենիս և Ախպրաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 421մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ԼՃԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Լուսակունք, Լճավան և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
669մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 5-
6 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսակունք, Լճավան և 
Մաքենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1486մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ՎԱՆԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
 Լուսակունք, Վանևան և Տորֆավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1786մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, հատելով առուներ և դաշտային ճանապարհները, թիվ 4-16 սահմանակետերով անցնում է 4642մ, 
հասնում Լուսակունք, Վանևան և Լճավան համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6428մ է: 
  

ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ-ՏՈՐՖԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
 Լուսակունք, Նորակերտ և Տորֆավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ, անցնում 897մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
3-7 սահմանակետերով անցնում 769մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 530մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-24 սահմանակետերով անցնում 791մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում 225մ, 
հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 33-36 սահմանակետերով անցնում 
216մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով 
անցնում 210մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով 
անցնում 213մ, հասնում Լուսակունք, Տորֆավան և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3910մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.39 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Խաչաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենիս քաղաքային համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ակունք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ պետական 
սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Ախպրաձոր, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ 
Գեղաքար և «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Լուսակունք գյուղական համայնքներին: 

  
ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Խաչաղբյուր, Լուսակունք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 2274մ, հատելով Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է հարավ, անցնում 468մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող 
Խաչաղբյուր, Ակունք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2741մ է: 
  

ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Խաչաղբյուր, Ակունք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 



հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1325մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 5-10 
սահմանակետերով անցնում 2418մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից առվով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1997մ, հասնում առվի 
և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և հարավ-արևելք, 
թիվ 18-26 սահմանակետերով անցնում 2651մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 874մ, հասնում հին 
ամառանոցի մոտ գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք և 
հարավ, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում 2230մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 34 սահմանակետով 
անցնում 1611մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 387մ, հասնում թիվ 
36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 1456մ, հասնում 
թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
անցնում 3917մ, հասնում Խաչաղբյուր, Ակունք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19324մ է: 
  

ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ-ԱԽՊՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Խաչաղբյուր, Ախպրաձոր և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը հարթավայրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1016մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-9 
սահմանակետերով անցնում 2415մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 972մ, 
հասնում Խաչաղբյուր, Ախպրաձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4403մ է: 
  

ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ-ԳԵՂԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 Խաչաղբյուր, Գեղաքար և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 1972մ, 
հատելով Գեղաքար-Խաչաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-15 սահմանակետերով անցնում 3965մ, հասնում 
թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 
17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 806մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 585մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 
1278մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնում 509մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 32-41 սահմանակետերով անցնում 1142մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 645մ, հասնում Խաչաղբյուր, Գեղաքար և Ախպրաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11256մ է: 
  

ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  



 Խաչաղբյուր, Լուսակունք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1999մ, հատելով Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 223մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 4-29 սահմանակետերով անցնում 2430մ, հատելով ջրանցքը, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 1536մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 1254մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 317մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 569մ, հասնում Խաչաղբյուր, Լուսակունք և Գեղաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8465մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.40 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծաղկունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղամավան գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևան (Գագարին) քաղաքային և «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղամավան գյուղական 
համայնքներին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարսեր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Դդմաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ծաղկունք, Դդմաշեն և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում թեք լանջով 616մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1027մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 347մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 4-5 սահմանակետերով 543 մ, հասնում է ձորում 
գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 6-82 
սահմանակետերով անցնում 9981մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է արևմուտք, Հրազդան գետով, թիվ 83-101 սահմանակետերով անցնում 2790մ, հասնում թիվ 102 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ, թիվ 102-104 սահմանակետերով անցնում 2292մ, հասնում 
Ծաղկունք, Գեղամավան գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17952մ է: 
  

ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ՍԵՎԱՆ (ԳԱԳԱՐԻՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ծաղկունք, Գեղամավան գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1329մ, հասնում 
Ծաղկունք, Գեղամավան գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1329մ է: 
  

ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ծաղկունք, Գեղամավան գյուղական և Սևան (Գագարին) քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 



«Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1966մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում 635մ, հասնում է 
Ծաղկունք, Գեղամավան և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2601մ է: 
  

ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ՎԱՐՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ծաղկունք, Գեղամավան և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 601մ , 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնելով 201մ, հասնում Ծաղկունք, Վարսեր 
գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 802մ է: 
  

ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԾԱՂԿՈՒՆՔ-ԴԴՄԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
 Ծաղկունք, Գեղամավան և Դդմաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թեք լանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 889մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 1091 մ, հասնում 2405.0մ նիշ 
ունեցող լեռան գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 4 սահմանակետը, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 1719մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1545մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 843մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, 
այնուհետև առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 639մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 
15-16 սահմանակետերով անցնում 757մ, հատելով Ծաղկունք-Դդմաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատում Հրազդան գետը, 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 1865մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 
1040մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 28-31 
սահմանակետերով անցնում 1234մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-37 սահմանակետերով անցնում 1304մ, հասնում 
թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-
Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 1702մ, հատում Ծաղկունք, 
Դդմաշեն գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանգծի ընդհանուր երկարությունը 14624մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.41 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծաղկաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գանձակ գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Արարատի մարզին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Գավառ 
քաղաքային համայնքին: 

  
ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԳԱՆՁԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 



  
Ծաղկաշեն, Գանձակ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1543մ, հատելով ձորեր, ձորակներ, հասնում լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 1038մ, հատելով ձորակներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, 
թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով, ապա բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 594մ, հատելով դաշտային ճանապարհները և առուները, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1399մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 509մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-18 սահմանակետերով, թեք լանջով 
հատելով ձորեր, առուներ, անցնում է 1822մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 103մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 4337մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհները և առուն, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 2011 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 2723մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30-41 սահմանակետերով անցնում 1316մ, հասնում 
թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 304մ, 
հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 48 սահմանակետով հատելով ձորը, 
դաշտային ճանապարհը, անցնում է 121մ, հասնում Ծաղկաշեն, Գանձակ գյուղական համայնքների և Արարատի 
մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18007մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա» 
  
 Ծաղկաշեն, Գանձակ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1843մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, ձորերը և առուն, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 680մ, հատելով 
առուն, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1515մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և առուն, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 1113մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ և առուներ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, հատելով առուն, հասնում է 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով առուները, թիվ 
15 սահմանակետով անցնում է 371մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում է 308մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և դաշտային 
ճանապարհներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1423մ, հատելով 
ձորը, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և առուներ, թիվ 24-25 սահմանակետերով 
անցնում է 1367մ, հատելով ձորեր և ձորակներ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 903մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 30-33 սահմանակետերով 
անցնում 1599մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 35-36 
սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ձորով, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնում 5951մ, հասնում է Ծաղկաշեն գյուղական, Գավառ քաղաքային 
համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18328մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 



  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.42 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ծակքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լիճք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծովասար գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Ձորագյուղ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԾԱԿՔԱՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 743 մ է: 
  

ԾԱԿՔԱՐ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ծակքար, Լիճք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 77մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-17 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19 սահմանակետով 
անցնում 104մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 405մ, հատելով Մարտունի-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 23-43 սահմանակետերով անցնում 3944մ, հասնում Ծակքար, Լիճք և Ծովասար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5838մ է: 
  

ԾԱԿՔԱՐ-ԾՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ծակքար, Ծովասար և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 
1634մ, հատելով Թազագյուղ-Ծակքար միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 13-21 սահմանակետերով թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում 2705մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 230մ, 
հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 236մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում է թիվ 25 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 208մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-34 
սահմանակետերով անցնում 1557մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 
36-37 սահմանակետերով անցնում 2191մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 1437մ, 
հատելով ձորը, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 41-50 
սահմանակետերով անցնում 6794մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2338մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 53-55 սահմանակետերով անցնում 1339մ, 
հասնում Ծակքար, Ծովասար գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21338մ է: 
  

ԾԱԿՔԱՐ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:  



  
ԾԱԿՔԱՐ-ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 

  
Ծակքար, Ձորագյուղ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1414մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից առվով նույն ուղղությամբ թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1128մ, հատելով 
Մարտունի-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, թեքվում 
արևմուտք, անցնում 207մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 487մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 1963մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 
2732մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 2221մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 260մ, հասնում թիվ 
42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 250մ, հասնում 
թիվ 43 սահմանակետին, թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, կորագծով 
թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 698մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 49-70 սահմանակետերով անցնում 3181մ, 
հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը կորագծով թեքվում է դեպի արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 72-74 սահմանակետերով անցնում 1111 մ, հասնում թիվ 75 սահմանակետին, 
որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 76-77 սահմանակետերով անցնում 2269մ, հասնում թիվ 78 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 79-82 
սահմանակետերով անցնում 1599մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 5011մ, հասնում թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 85-86 
սահմանակետերով անցնում 823մ, հասնում Ծակքար, Ձորագյուղ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25832մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.43 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՓԱԹԱՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծափաթաղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Փամբակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Սևանա լճին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ջիլ գյուղական համայնքին: 

  
ԾԱՓԱԹԱՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԾԱՓԱԹԱՂ-ՓԱՄԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ծափաթաղ, Փամբակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1388մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում 
2201մ, հասնում «Փամբակ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 16 սահմանակետը: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 385մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր և դաշտային 



ճանապարհները, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 2784մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ, անցնում 403մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 837մ, հասնում Վարդենիս-Երևան հանրապետական 
նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 221մ, հասնում Ծափաթաղ, Փամբակ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8574մ է: 
  

ԾԱՓԱԹԱՂ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԾԱՓԱԹԱՂ-ՋԻԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Ծափաթաղ, Ջիլ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1767մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 1664մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 459մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1173մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնում 2256մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 177մ, 
հասնում Ծափաթաղ, Ջիլ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7496մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.44 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծովագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սեմյոնովկա գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Տավուշի մարզին և «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Անտառամեջ գյուղական համայնքին, 
արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կալավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Սևանա 
լճին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Սևան քաղաքային համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ 
Վարսեր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Գեղամավան գյուղական համայնքին: 

  
ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 
380մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-14 
սահմանակետերով անցնում 2210մ, հասնում է Ձկնկիթ գետի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-32 սահմանակետերով անցնում 2845մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 34-43 սահմանակետերով անցնում 1090մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս, անցնում 153մ, հասնում է Սևան-Դիլիջան հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 46 
սահմանակետով անցնում 2230մ, հասնում է Մարալիջա լեռան գագաթին գտնվող Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա 



գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8908մ է: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Ծովագյուղ, Անտառամեջ և Կալավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1208մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 8-14 
սահմանակետերով անցնում 1644մ, հասնում Ծովագյուղ, Անտառամեջ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2852մ է: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ԿԱԼԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Ծովագյուղ, Կալավան և Անտառամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 517մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 182մ, 
հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնում 2090մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 
13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 545մ, հասնում Ծովագյուղ, Կալավան գյուղական համայնքների և Սևանա լճի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3334մ է: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ՍԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«է» 
  
Ծովագյուղ, Վարսեր գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Հրազդան գետի հունով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
528մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 292մ, հասնում Սևան, Զովաբեր 
մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 100մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 485մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 468մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 
1219մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում 
բարձր լարման գիծը, դաշտային ճանապարհը, անցնում 1046մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 
986մ, հատելով գազատարի և բարձր լարման գծերը, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 500մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը 
վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք և հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21-29 
սահմանակետերով անցնում 678մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 763մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում 
թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1543մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից Սևան-Դիլիջան հին ավտոճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34-41 սահմանակետերով անցնում 1408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: 
Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը շրջանցելով «Մինուտկա» ռեստորանի սահմանը, թիվ 43-44 
սահմանակետերով անցնում 115մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-



արևելք, թիվ 46-48 սահմանակետերով անցնում 380մ, հասնում Ծովագյուղ գյուղական, Սևան քաղաքային 
համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10510մ է: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ՎԱՐՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ը» 
  
 Ծովագյուղ, Վարսեր և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 397մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 833մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 644մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
5-9 սահմանակետերով անցնում 402մ, հասնում Ծովագյուղ, Վարսեր գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2275մ է: 
  

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ-ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ը»-«Ա» 
  
Ծովագյուղ, Գեղամավան և Սեմյոնովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1579մ, 
հասնում է 2381.8մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 4 
սահմանակետը, որտեղից բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 2280մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 2321մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, անցնում 2480մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա ժայռով թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 155մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 760մ, հասնում Ծովագյուղ, 
Գեղամավան և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9575մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.45 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԱԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծովազարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Լճափ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Գավառ քաղաքային համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արարատի և «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Կոտայքի մարզերին, արևմուտքից և 
հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով՝ Չկալովկա գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ 
Նորաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ԼՃԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Ծովազարդ, Լճափ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 866մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 1979մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9-12 
սահմանակետերով անցնում 3282մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 



լեռնալանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1034մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից լեռնալանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 
2074մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով, թեք լանջերով 
թեքվում է արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 2080մ, հատելով 2544.1մ բարձրություն ունեցող լեռան 
գագաթը և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 989մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով նույն 
ուղղությամբ թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում է 2434մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2483.0 մ 
նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-30 սահմանակետերով անցնում 3199մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 315մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 1236մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող Ծովազարդ, Լճափ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19490մ է: 
  

ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Ծովազարդ, Լճափ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 1099մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 656մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 785մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1015մ, հասնում Ծովազարդ 
գյուղական, Գավառ քաղաքային և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3556մ է: 
  

ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ՉԿԱԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
 Ծովազարդ, Չկալովկա և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 828մ, հասնում 2151 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1653մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 608մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, մերթընդմերթ հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-22 սահմանակետերով 
անցնում 5480մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 1860մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից 
կրկին բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 3396մ, հասնում լեռան 
գագաթին գտնվող Ծովազարդ, Չկալովկա գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13827մ է: 
  

ԾՈՎԱԶԱՐԴ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա» 
  
 Ծովազարդ, Նորաշեն համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1829մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 338մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Նորաշեն-Ծովազարդ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով, բարձունքներով 
անցնում 2737մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա բարձունքներով շարունակվում է նույն ուղղությամբ 2695մ, 



հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 880մ, հասնում Ծովազարդ, Նորաշեն և Չկալովկա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8479մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.46 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծովասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լիճք գյուղական համայնքին, 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Արարատի մարզին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Ծակքար գյուղական 
համայնքին: 

  
ԾՈՎԱՍԱՐ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Ծովասար, Լիճք և Ծակքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 
1596.0մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 75մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 450մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 580մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, ձորով թեքվում հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 556մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 492մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, կրկին թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 
սահմանակետերով անցնում 420մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին, ապա առվով, թիվ 25-32 սահմանակետերով անցնում 1171մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 902մ, հասնում 
Ծակքար գետի ափին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը Ծակքար գետով, 
թիվ 37-94 սահմանակետերով անցնում 8054մ, հասնում թիվ 95 սահմանակետին: Թիվ 95 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1840մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող 
թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 97-103 
սահմանակետերով անցնում 2745մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում թիվ 104 
սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, թիվ 105-113 սահմանակետերով անցնում 
3435մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 115 
սահմանակետով անցնում 893մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 117-118 սահմանակետերով անցնում 2981մ, 
հատելով ձորակներ, հասնում Ծովասար, Լիճք գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26997մ է: 
  

ԾՈՎԱՍԱՐ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԾՈՎԱՍԱՐ-ԾԱԿՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա» 
  
 Ծովասար, Ծակքար և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 
1634մ, հատելով Թազագյուղ-Ծակքար միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից 



դաշտային ճանապարհով, թիվ 13-21 սահմանակետերով թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում 2705մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 230մ, 
հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 236մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում է թիվ 25 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 208մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-34 
սահմանակետերով անցնում 1557մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 
36-37 սահմանակետերով անցնում 2191մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 1437մ, 
հատելով ձորը, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 41-50 
սահմանակետերով անցնում 6794մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2338մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 53-55 սահմանակետերով անցնում 1339մ, 
հասնում Ծովասար, Ծակքար գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21338մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.47 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԻՆԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծովինար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Արծվանիստ և «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Կարճաղբյուր գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով՝ Վայոց ձորի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Վարդենիկ գյուղական համայնքին: 

  
ԾՈՎԻՆԱՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԾՈՎԻՆԱՐ-ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Ծովինար, Արծվանիստ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 221մ, հասնում Մարտունի-Վարդենիս 
հանրապետական նշանակության ճանապարհի և Արփա-Սևան ջրանցքի վրա կառուցված կամուրջի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 2-21 
սահմանակետերով անցնում 3373մ, հասնում է «Սումիսար» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 
22 սահմանակետը, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23-27 սահմանակետերով անցնում 1048մ, հասնում է 
թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 29-31 
սահմանակետերով անցնում 948մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-63 սահմանակետերով անցնում 5158մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, ապա 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում 1375մ, հասնում է թիվ 
67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 357մ, հասնում 
թիվ 68 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է հարավ, թիվ 69-70 սահմանակետերով անցնում 832մ, 
հասնում թիվ 71 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 79մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 73-79 սահմանակետերով անցնում 
1742մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 1623մ, հասնում թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 818մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 84-108 սահմանակետերով անցնում 2989մ, հասնում թիվ 
109 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջով թեքվում է արևելք, անցնում 902մ, հասնում Ծովինար, Արծվանիստ և 
Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21464մ է: 
  

ԾՈՎԻՆԱՐ-ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Ծովինար, Արծվանիստ և Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1784մ, հասնում Գոզալդարա լեռան գագաթին գտնվող, Ծովինար, Կարճաղբյուր 
գյուղական համայնքների և Վայոց ձորի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1784մ է: 
  

ԾՈՎԻՆԱՐ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԾՈՎԻՆԱՐ-ՎԱՐԴԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
 Ծովինար, Վարդենիկ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1147մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 146մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1321մ, հասնում 
Մարտունի, Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը Ծովինար գյուղի եզրագծով, ապա դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-31 սահմանակետերով անցնում 5302մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 33-51 սահմանակետերով անցնում 7292մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 52 
սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 53-59 սահմանակետերով անցնում 2632մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ, անցնում 428մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 61 
սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է արևմուտք, անցնում 879մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 62 
սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 63 
սահմանակետով անցնում 1142մ, հատելով գետի վտակը, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևմուտք, թիվ 65 սահմանակետով անցնում 191 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 67-101 սահմանակետերով անցնում 
2860մ, հասնում թիվ 102 սահմանակետին: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 103-112 սահմանակետերով անցնում 1000մ, հասնում Ծովինար, Վարդենիկ գյուղական համայնքների և 
Վայոց ձորի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25065մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.48 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ծովակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորակերտ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տորֆավան գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վանևան գյուղական 
համայնքին, հարավից և արևմուտքից` «Դ»-«Ե» հատվածով` Լճավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Սևանա լճին:  

  
ԾՈՎԱԿ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Նորակերտ, Ծովակ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների հողերի բաժանման «Ա» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, սելավատարով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 2259մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 
սահմանակետերով անցնում 2780մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 839մ, հասնում Նորակերտ, Ծովակ և Տորֆավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ»սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5878մ է: 
  

ԾՈՎԱԿ-ՏՈՐՖԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ծովակ, Տորֆավան և Նորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 1242մ, հասնում 
է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 1947մ, հասնում է 
Ծովակ, Տորֆավան և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3189մ է: 
  

ԾՈՎԱԿ-ՎԱՆԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Գ»-«Դ» 
  

 Ծովակ, Վանևան և Տորֆավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 821մ, 
հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 467մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ, հարավ-արևմուտք, թիվ 5-16 սահմանակետերով անցնում 2969մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 518մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 1299մ, 
հասնոմ թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 
491մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1004մ, հասնում Ծովակ, Վանևան և Լճավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7752մ է: 
  

ԾՈՎԱԿ-ԼՃԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ծովակ, Լճավան գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 479մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 
231մ, այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն և Լճավան-Ծովակ միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում 71մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1721մ, այնուհետև թեքվելով արևելք, անցնելով 
132մ, հասնում է թիվ 12 շրջադարձային սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 480մ, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-24 սահմանակետերով 
անցնելով 3804մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 26 սահմանակետով 
անցնելով 748մ, հասնում է Ծովակ, Վանևան և Լճավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է: 
  

ԾՈՎԱԿ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 «Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.49 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱԽԱԿՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կախակն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կուտական գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Փոքր Մասրիկ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արփունք գյուղական համայնքին: 

  
ԿԱԽԱԿՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿԱԽԱԿՆ-ԿՈՒՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Կախակն, Կուտական գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1818մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ և 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 3279մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Կուտական-Կախակն 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 17-25 սահմանակետերով անցնում 4594մ, հասնում Կախակն, Կուտական և Մեծ 
Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9691մ է: 
  

ԿԱԽԱԿՆ-ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Կախակն, Մեծ Մասրիկ և Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1153մ, հասնում 
Կախակն-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում Կախակն, Մեծ Մասրիկ և Կուտական 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2613մ է: 
  

ԿԱԽԱԿՆ-ՓՈՔՐ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Կախակն, Փոքր Մասրիկ և Արփունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 277մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-7 սահմանակետերով անցնում 1380մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 295մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 102մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1476մ, հասնում 
Կախակն, Փոքր Մասրիկ և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3530մ է: 
  

ԿԱԽԱԿՆ-ԱՐՓՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Կախակն, Արփունք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, բարձունքներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա արևմուտք, անցնում 3937մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-11 սահմանակետերով անցնում 3086մ, 
հատելով Կախակն-Արփունք միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 463մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, Փոքր Մասրիկ-Կախակն միջհամայնքային ճանապարհով անցնում 635մ, հասնում 
Կախակն, Փոքր Մասրիկ և Արփունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 



սահմանակետին: 
 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8121մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.50 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱԼԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կալավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դպրաբակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Դրախտիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սևանա լճին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ծովագյուղ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Անտառամեջ գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքից ու հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ձորավանք գյուղական համայնքին: 

  
ԿԱԼԱՎԱՆ-ԴՊՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Կալավան, Դպրաբակ և Ձորավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 404 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, թիվ 1 
սահմանակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք անցնում 512 մ, միանում Կալվան բնակավայրի արևելյան 
եզրագծի թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 504մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 500մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 60մ դեպի հյուսիս-արևմուտք, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով անցնում 682մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 626մ 
հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ ու հարավ-արևմուտք, թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնում է 673մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 17 սահմանակետով 
անցնում 1231 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա դեպի հարավ, 
հատում առուն և դաշտային ճանապարհը, թեք լանջով թիվ 19 սահմանակետով անցնում է 668 մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 192մ, հասնում թիվ 
23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 307մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծն այդ ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 643մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, ապա 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 30-35 սահմանակետերով անցնում 1450մ, հասնում է առվի 
եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 467մ, հասնում Կալավան, Դպրաբակ և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9063մ է: 
  

ԿԱԼԱՎԱՆ-ԴՐԱԽՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Կալավան, Դրախտիկ և Դպրաբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 
2767մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 5561մ, հասնում Կալավան, Դրախտիկ գյուղական համայնքների 
և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8328մ է: 
  

ԿԱԼԱՎԱՆ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  



ԿԱԼԱՎԱՆ-ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
 Կալավան, Ծովագյուղ և Անտառամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 517մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 182մ, 
հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնում 2090մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 
13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 545մ, հասնում Կալավան, Ծովագյուղ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3334մ է: 
  

ԿԱԼԱՎԱՆ-ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Կալավան, Անտառամեջ և Ձորավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 587մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ շարունակվում բարձունքներով, 
թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում է 1601մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 1075մ, հատելով առուն, հասնում լեռան գագաթին գտնվող Կալավան, Անտառամեջ և 
Ծովագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3263մ է: 
  

ԿԱԼԱՎԱՆ-ՁՈՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Կալավան, Ձորավանք և Դպրաբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1360մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 1477մ, հասնում է «Զիլավերին» 
կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է հարավ, 
անցնելով 501մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնելով 1095մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնելով 475մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 602մ, 
հասնում է Կալավան, Ձորավանք և Անտառամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5510մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.51 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կարճաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լճավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մաքենիս գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Վայոց ձորի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ծովինար և արևմուտքից «Է»-«Ա» 
հատվածով` Արծվանիստ գյուղական համայնքներին: 

  
ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ԼՃԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



Կարճաղբյուր, Լճավան գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 630մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
Կարճաղբյուր բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 679մ, 
հատելով գետը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 325մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 1241մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 64մ, հասնում Կարճաղբյուր-Ծովակ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին, նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 402մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 20-23 
սահմանակետերով անցնում 758մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 345մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 172մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 28-31 սահմանակետերով անցնում 473մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-34 
սահմանակետերով անցնում 327մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից առվով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 337մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 484մ, 
հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում 2442մ, հասնում Կարճաղբյուր- Լճավան միջգյուղյա 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 567մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-55 սահմանակետերով անցնում 
2095մ, հատելով միջգյուղյա ճանապարհը և առուն, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 365մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը և առուն, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 56մ, 
հասնում Կարճաղբյուր, Լճավան և Մաքենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցայյին 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11893մ է: 
  

ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԱՔԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Կարճաղբյուր, Մաքենիս և Լճավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում առվի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 500մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 496մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում 1359մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 297մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 2452մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 492մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 873մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 22 
սահմանակետով անցնում 995մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-85 սահմանակետերով անցնում 5381մ, հասնում թիվ 86 
սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով, թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 87-90 
սահմանակետերով անցնում 2401մ, հասնում Կարճաղբյուր, Մաքենիս գյուղական համայնքների և պետական 
սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15600մ է: 
  

ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  



  
ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ԾՈՎԻՆԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Կարճաղբյուր, Արծվանիստ և Ծովինար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1784մ, հասնում Գոզալդարա լեռան գագաթին գտնվող Կարճաղբյուր, Ծովինար 
գյուղական համայնքների և Վայոց ձորի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1784մ է: 
  

ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
 Կարճաղբյուր, Արծվանիստ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 555մ, 
հասնում Մարտունի-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 
անցնում 346մ, հասնում Կարճաղբյուր, Արծվանիստ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1121մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 189մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-16 սահմանակետերով անցնում 1943մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 129 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 
19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 20-22 
սահմանակետերով անցնում 830մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 24-29 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 31-35 
սահմանակետերով անցնում 2900մ, հատելով առուն, հասնում 2557.0մ նիշ ունեցող «Գյումբեզ» լեռան գագաթին 
գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 36 սահմանակետը: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-41 սահմանակետերով անցնում 2651մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1041մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 44-47 սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 
1222մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 52-59 
սահմանակետերով անցնում 2032մ, հասնում Կարճաղբյուր, Ծովինար և Արծվանիստ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19265մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.52 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գավառ քաղաքային 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սևանա լճին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Գեղարքունիք և «Դ»-«Ե» 
հատվածով՝ Լանջաղբյուր գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Սարուխան և «Զ»-«Ա» 
հատվածով՝ Գանձակ գյուղական համայնքներին: 

  



ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 
  
 Կարմիրգյուղ, Գանձակ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 821մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից բնակավայրի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 487մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին 
բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 666մ, հատելով Գավառ գետը, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 6984մ, 
հատելով Գավառ-Կարմիրգյուղ միջհամայնքային, դաշտային ճանապարհները, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով 
անցնում 1674մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 16 սահմանակետով անցնում 291մ, հատելով Սևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, 
հասնում Կարմիրգյուղ գյուղական, Գավառ քաղաքային համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10924մ է: 
  

ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Կարմիրգյուղ, Լանջաղբյուր և Գեղարքունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Գավառ-Կարմիրգյուղ միջհամայնքային ճանապարհների եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 955մ, հասնում Սևան-Վարդենիս 
հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1251մ, հատելով Սևան-Մարտունի 
հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում Կարմիրգյուղ, Գեղարքունիք գյուղական համայնքների և 
Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2206մ է: 
  

ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ-ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Կարմիրգյուղ, Սարուխան և Լանջաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով Կարմիրգյուղ-Լանջաղբյուր միջհամայնքային ճանապարհը, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 927մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 291մ, հատելով ժայռերը, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
լանջերով, բլուրներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1926մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև բլուրներով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 801մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 599մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 227 մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, ապա լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 885մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 282մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է Գավառ-Կարմիրգյուղ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին, այնուհետև նշված ճանապարհով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 803մ, հասնում Կարմիրգյուղ, Լանջաղբյուր և Գեղարքունիք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժաման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6742մ է: 
  

ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ-ՍԱՐՈՒԽԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
Կարմիրգյուղ, Սարուխան և Գանձակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 84մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 205մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 69մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 



այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 155մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հատելով Գավառ գետը, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով 
անցնում 1421մ, հատելով Կարմիրգյուղ-Սարուխան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Գավառ գետի ափին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը Գավառ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 638մ, հասնում Կարմիրգյուղ, 
Սարուխան և Լանջաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3416մ է: 
  

ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ-ԳԱՆՁԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
 Կարմիրգյուղ, Գանձակ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
531մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 
սահմանակետերով անցնում 1500մ, հասնում Կարմիրգյուղ, Գանձակ և Սարուխան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2031մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.53 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՒԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Կութ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սոթք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Ազատ գյուղական համայնքին: 

  
ԿՈՒԹ-ՍՈԹՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կութ, Սոթք և Ազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1222մ, հատելով Սոթք-Կութ 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք 487 մ, 
հասնում 2118.0մ նիշ ունեցող «Զոդ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 5 սահմանակետը, 
ապա բարձունքներով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 754մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնում 1979մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 817մ, 
հասնում «Զառքենդ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 14 սահմանակետը, որտեղից 
բարձունքներով և թեք լանջերով թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 
1937մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնում 2135մ, հասնում Կութ, Սոթք գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9332մ է: 
  

ԿՈՒԹ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԿՈՒԹ-ԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  



Կութ, Սոթք և Ազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 741մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 48մ, հասնում թիվ 
4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Կութ-Ազատ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 5-
9 սահմանակետերով անցնում 1436մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 161մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1237մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 174մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
որտեղից ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 744մ, հասնում լեռան 
գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է կրկին 
հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1295մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով (բարձունքներով), թիվ 22-37 սահմանակետերով նույն ուղղությամբ 
անցնում է 4054մ, հասնում Կութ, Ազատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9890մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.54 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՒՏԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կուտական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տրետուք գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Կախակն գյուղական 
համայնքին: 

  
ԿՈՒՏԱԿԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿՈՒՏԱԿԱՆ-ՏՐԵՏՈՒՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Բ»-«Գ» 
  
 Կուտական, Տրետուք և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-20 
սահմանակետերով անցնում 6918մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից կրկին դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է արևելք, անցնում 1630մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 23-110 սահմանակետերով անցնում 
5722մ, հասնում Կուտական, Տրետուք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14270մ է: 
  

ԿՈՒՏԱԿԱՆ-ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Կուտական, Կախակն և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1411մ, 
հասնում Կուտական-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող «Այգեղուշ» եռանկյունաչափական 
կետին, որը հանդիսանում է թիվ 3 սահմանակետը, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-6 
սահմանակետերով անցնում 926մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի արևմուտք, անցնում 25մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 489մ, 
հասնում Կուտական, Տրետուք և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 



 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2852մ է: 
  

ԿՈՒՏԱԿԱՆ-ԿԱԽԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Դ»-«Ա» 
  
 Կուտական, Կախակն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1818մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ և 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 3279մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Կուտական-Կախակն 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 17-25 սահմանակետերով անցնում 4594մ, հասնում Կուտական, Կախակն և Մեծ 
Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9691մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.55 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Հայրավանք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Նորատուս գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Գավառ քաղաքային համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Լճափ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Բերդկունք գյուղական համայնքին: 

  
ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ-ՆՈՐԱՏՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Հայրավանք, Նորատուս գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 3074մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-
12 սահմանակետերով անցնում 3655մ, հատելով ժայռեր, բլուրներ և Սևան-Գավառ հանրապետական 
նշանակության ճանապարհը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
բնակավայրի եզրագծով, բլուրներով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1875մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-20 
սահմանակետերով անցնում 2193մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 497մ, հասնում Հայրավանք, Նորատուս գյուղական և Գավառ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11294մ է: 
  

ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Հայրավանք, Նորատուս գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը արևելյան ուղղությամբ թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1256մ, 
հատելով ձորակները, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 501մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, գագաթներով անցնում 325մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում թիվ 9 
սահմանակետով 687մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջերով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1026մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 1176մ, հասնում լեռնագագաթի 2516.8մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը 
հանդիսանում է թիվ 12 սահմանակետը: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 



անցնելով ջրբաժանով, այնուհետև թեքվելով արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով 
անցնում 2814մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 506մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք, 
ձորակով և դաշտային ճանապարհով անցնում թիվ 17-19 սահմանակետերով 2021մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 460մ, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ձորակներով, լանջերով, թիվ 
23-24 սահմանակետերով անցնելով 822մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում 
Հայրավանք, Լճափ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12392մ է: 
  

ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ-ԼՃԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Հայրավանք, Լճափ և Բերդկունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 507մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 3140մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին 
բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-15 սահմանակետերով անցնում 2680մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 916մ, հասնում 
Հայրավանք, Լճափ գյուղական և Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7243մ է: 
  

ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ-ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
Հայրավանք, Բերդկունք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 233մ 
հանգստյան տան սահմանապատի մոտով, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 4-17 սահմանակետերով անցնում 7707մ, հատելով Սևան-Գավառ հին և Սևան-Գավառ 
հանրապետական նշանակության նոր ճանապարհները, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը բլուրներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 607մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 271մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 880մ, հասնում 
Հայրավանք, Բերդկունք և Լճափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9699մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.56 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ձորագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ծակքար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արարատի մարզին, հյուսիսից 
«Դ»-«Ա» հատվածով` Վարդաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ-ԾԱԿՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 



  
 Ձորագյուղ, Ծակքար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1414մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից առվով նույն ուղղությամբ թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1128մ, հատելով 
Մարտունի-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, թեքվում 
արևմուտք, անցնում 207մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, թեքվում է հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 
487մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում 1963մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 
2732մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնում 2221մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 260մ, հասնում թիվ 
42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 250մ, հասնում 
թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, 
կորագծով թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 698մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 49-70 
սահմանակետերով անցնում 3181մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը 
կորագծով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 72-74 սահմանակետերով անցնում 1111մ, 
հասնում թիվ 75 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 76-77 սահմանակետերով 
անցնում 2269մ, հասնում թիվ 78 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք և 
հարավ, թիվ 79-82 սահմանակետերով անցնում 1599մ, հանում ձորի եզրին գտնվող թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 
83 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 5011մ, հասնում թիվ 84 
սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, 
թիվ 85-86 սահմանակետերով անցնում 823մ, հասնում Ձորագյուղ, Ծակքար գյուղական համայնքների և Արարատի 
մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25832մ է: 
  

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ-ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Ձորագյուղ, Վարդաձոր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 
1955մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 108մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 139մ, 
հասնում է Մարտունի-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է առվով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 431 մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 290 մ, հասնում է թիվ 
22 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում 150 մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև առվով շարունակվում է դեպի հարավ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 703մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 26-38 սահմանակետերով անցնում 
1576մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 40-48 սահմանակետերով անցնում 2303մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
277մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 310մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 155մ, հասնում թիվ 
53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 811մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս, անցնում 74մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 241մ, հասնում թիվ 
57 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 137մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 725մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 62 սահմանակետով անցնում 498մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, ապա 



թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 267մ, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող թիվ 66 սահմանակետին, այնուհետև առվով շարունակվում է դեպի արևմուտք, թիվ 67-68 
սահմանակետերով անցնում 587մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 1143մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 1495մ, հասնում 
թիվ 74 սահմանակետին: Թիվ 74 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք և կրկին հյուսիս-արևմուտք, թիվ 75-80 սահմանակետերով անցնում 5483մ, հատելով 
ձորեր, ձորակներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջերով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 82-85 սահմանակետերով անցնում 1697մ, հասնում 
Ձորագյուղ, Վարդաձոր գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22588մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.57 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՎԱՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ձորավանք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դպրաբակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Կալավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Անտառամեջ 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Տավուշի մարզին: 

  
ՁՈՐԱՎԱՆՔ-ԴՊՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ձորավանք, Դպրաբակ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 
սահմանակետով 2428մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 743մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 
857մ, հասնում Ճամբարակ-Իջևան հանրապետական նշանակության ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է նույն ուղղությամբ 313մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որրտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 1904մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 12-14 
սահմանակետերով անցնելով 952մ, հասնում է Ձորավանք, Դպրաբակ և Կալավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7197մ է: 
  

ՁՈՐԱՎԱՆՔ-ԿԱԼԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Կալավան, Ձորավանք և Դպրաբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1360մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 1477մ, հասնում է «Զիլավերին» 
կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է հարավ, 
անցնելով 501 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնելով 1095մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնելով 475մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 602մ, 
հասնում է Ձորավանք, Կալավան և Անտառամեջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5510մ է: 
  

ՁՈՐԱՎԱՆՔ-ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ձորավանք, Անտառամեջ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
1689մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անտառի եզրով, 
թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնելով 1477մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ, թիվ 13-23 սահմանակետերով անցնում 2048մ, հասնում 
թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 25-27 սահմանակետերով շարունակվում է դեպի 
հարավ, անցնելով 1196մ, հասնում Ձորավանք, Անտառամեջ և Կալավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6410մ է: 
  

ՁՈՐԱՎԱՆՔ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.58 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱԴԻՆԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մադինա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղհովիտ գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին 
Գետաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքին: 

  
ՄԱԴԻՆԱ-ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Մադինա, Գեղհովիտ և Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-44 սահմանակետերով 
անցնում 5829մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, գետի ոլորաններով, թիվ 46-66 սահմանակետերով անցնում 5203մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: 
Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 68-69 սահմանակետերով 
անցնում 1040մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 25մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, առվի ոլորաններով անցնում 6688մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, կրկին թեքվում է նույն 
ուղղությամբ, առվի ոլորաններով, թիվ 73-84 սահմանակետերով անցնում 2391մ, հասնում թիվ 85 սահմանակետին: 
Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով, բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 86-
100 սահմանակետերով անցնում 3086մ, հատելով առուներ և դաշտային ճանապարհներ հասնում լեռան գագաթին 
գտնվող թիվ 101 սահմանակետին, որտեղից կրկին բարձունքներով և թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 102-109 սահմանակետերով անցնում 2737մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհներ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին: Թիվ 110 սահմանակետից սահմանագիծը կորագծով, թիվ 111-
114 սահմանակետերով անցնում է 964մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 115 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 117-120 սահմանակետերով անցնում 1911մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհները, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 121 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 122-126 սահմանակետերով անցնում 1434մ, հասնում թիվ 127 
սահմանակետին: Թիվ 127 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով ձորը, ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 128-131 սահմանակետերով անցնում 2447մ, հասնում Մադինա, Գեղհովիտ գյուղական 
համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34024մ է: 
  

ՄԱԴԻՆԱ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմաններիի հետ: 
  



ՄԱԴԻՆԱ-ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Մադինա, Ներքին Գետաշեն և Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
908մ, հասնում 2829.1մ նիշ ունեցող Աղմաղան լեռան գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը 
հանդիսանում է թիվ 2 սահմանակետը: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 3226մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-45 
սահմանակետերով անցնում 5429մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի ոլորաններով անցնում 6294մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 48-61 սահմանակետերով 
անցնում 5224մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում Մադինա, Վերին Գետաշեն գյուղական 
համայնքների և Արարատի մարզի տարծքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21082մ է: 
  

ՄԱԴԻՆԱ-ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մադինա, Գեղհովիտ և Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 360մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 328մ, հատելով Մադինա-
Վերին Գետաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1492մ հատելով Ադյաման 
ջրանցքը, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 806մ, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին, Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է արևմուտք, 
թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնում 1371մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 849մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 202մ, հասնում Մադինա, Վերին Գետաշեն և Ներքին Գետաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5408մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.59 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Մարտունի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետիկ գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Դրախտիկ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Դպրաբակ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Այգուտ գյուղական համայնքին:  

  
ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԳԵՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Մարտունի, Գետիկ և Այգուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
607մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատում առուներ, թեք սարալանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 197մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ճանապարհով անցնում 229մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 804մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս-
արևելք, անցնում 170 մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 736մ, հասնում է թիվ 14 



սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 141մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 45մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 278մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որը գտնվում է 
առվի ափին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 151մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, 
որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 92մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 285մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 129մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 318մ, հասնում է Մարտունու բնակավայրի արևելյան եզրագծի մոտ 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
93մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի և առվի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով և առվի ոլորաններով, թիվ 27-37 սահմանակետերով 
անցնում 516մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, 
առվով, թիվ 39-59 սահմանակետերով անցնում 2188մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 512մ, հասնում թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-64 կետերով անցնում 1762մ, հասնում 
թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
387մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ թիվ 67-71 
սահմանակետերով անցնում 1309մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անցնում 779մ, հասնում Մարտունի, Գետիկ և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13128մ է: 
  

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԴՐԱԽՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Մարտունի, Դպրաբակ և Դրախտիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 745 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1475մ, հատելով առուները, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2388մ, հատելով առուները, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 459մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1261մ, հատելով ձորը, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով դաշտային ճանապարհը, 
թեքվում է դեպի հյուսիս, բլրակներով, թեք լանջով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով ( ջրբաժանով ) թեքվում է դեպի 
արևելք, թիվ 17-27 սահմանակետերով անցնում 2672մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, 
ապա ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 458մ, հասնում Մարտունի, Գետիկ և Դրախտիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9814մ է: 
  

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԴՊՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Մարտունի, Դպրաբակ և Այգուտ գյուղական համայնքների վարչական սահմանների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-13 սահմանակետերով 
անցնում 1657մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ,
թիվ 15 սահմանակետով անցնում 319մ, հասնում Մարտունի, Դպրաբակ և Դրախտիկ գյուղական համայնքների 
վարչական սահմանների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1976մ է: 
  

ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ԱՅԳՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  
Մարտունի, Այգուտ և Գետիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 
1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
811մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 659մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղ միանում է առվին և առվով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով 



անցնում 405մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք անցնում 334մ հասնում թիվ 7 սահմանակետին, թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 562մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 732մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, թիվ 
15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, թիվ 16-23 
սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 996մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 1006մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 29-32 
սահմանակետերով անցնում է 575մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք անցնում է 2678մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 35-37 
սահմանակետերով անցնում 2743մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցում 1497մ, հասնում Մարտունի, Դպրաբակ և Այգուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13872մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.60 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՔԵՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Մաքենիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսակունք և «Բ»-«Գ» հատվածով` Ախպրաձոր 

գյուղական համայնքներին, հարավից` «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարճաղբյուր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Լճավան գյուղական համայնքին: 

  
ՄԱՔԵՆԻՍ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Մաքենիս, Լուսակունք և Լճավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
421մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Մաքենիս, Լուսակունք և Ախպրաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 421մ է: 
  

ՄԱՔԵՆԻՍ-ԱԽՊՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Մաքենիս, Ախպրաձոր և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2700մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 432մ, 
հատելով Մաքենիս-Ախպրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 378մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 14-18 
սահմանակետերով անցնում 1620մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 528մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 467մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 285մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 1006մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 477մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28 սահմանակետով 
անցնում 1312մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 1112մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 676մ, հատելով առուն և դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 35-63 սահմանակետերով անցնում 2650մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 65-79 սահմանակետերով 
անցնում 1984մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ձորով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 81-98 սահմանակետերով անցնում 2834մ, հասնում 
Մաքենիս, Ախպրաձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18463մ է: 
  

ՄԱՔԵՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՄԱՔԵՆԻՍ-ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Մաքենիս, Կարճաղբյուր և Լճավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում առվի եզրին գտնվող 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 500մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 496մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում 1359մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 297մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 2452մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 492մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 873մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 22 
սահմանակետով անցնում 995մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 24-85 սահմանակետերով անցնում 
5381մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով, թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 87-90 սահմանակետերով անցնում 2401մ, հասնում Մաքենիս, Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15600մ է: 
  

ՄԱՔԵՆԻՍ-ԼՃԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Մաքենիս, Լճավան և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 616մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 282մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
11-14 սահմանակետերով անցնում 1175մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում 2026մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: 
Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, առվով, թիվ 25-43 
սահմանակետերով անցնում 2633մ, հասնում Մաքենիս, Լճավան և Կարճաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6732մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.61 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կախակն գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Կուտական գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տրետուք և «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Սոթք գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Շատվան գյուղական 
համայնքին, հարավից և հարավ-արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վարդենիս քաղաքային համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքին: 

  
ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ-ԿԱԽԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մեծ Մասրիկ, Կախակն և Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1153մ, հասնում 
Կախակն-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում Մեծ Մասրիկ, Կախակն և Կուտական 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2613մ է: 
  

ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ-ԿՈՒՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեծ Մասրիկ, Կուտական և Կախակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1411մ, 
հասնում Կուտական-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող «Այգեղուշ» եռանկյունաչափական 
կետին, որը հանդիսանում է թիվ 3 սահմանակետը, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-6 
սահմանակետերով անցնում 926մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի արևմուտք, անցնում 25մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 489մ, 
հասնում Մեծ Մասրիկ, Կուտական և Տրետուք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2852մ է: 
  

ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ-ՏՐԵՏՈՒՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մեծ Մասրիկ, Կուտական և Տրետուք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 1-3 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հատելով 
Տրետուք-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Մեծ Մասրիկ, Սոթք և Տրետուք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1313մ է: 
  

ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ -ՍՈԹՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մեծ Մասրիկ, Սոթք և Տրետուք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 1782մ, հատելով Մեծ Մասրիկ-Սոթք միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Մասրիկ 
գետի ափին գտնվող Մեծ Մասրիկ, Սոթք և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1782մ է: 
  

ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ-ՇԱՏՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մեծ Մասրիկ, Սոթք և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 459մ, 
հասնում է Մասրիկ գետի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, առվով 
անցնում է 532մ, հասնում է Մեծ Մասրիկ, Շատվան գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1517մ է: 



  
ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Մեծ Մասրիկ, Փոքր Մասրիկ գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1221մ, հասնում Գիլլի 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 2006մ, հասնում է 
Մասրիկ գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև Մասրիկ գետով, թիվ 11 
սահմանակետով, առվով բարձրանում է 4086մ, հասնում առվի և Վարդենիս-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային 
ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում 2919մ, հատելով Մեծ Մասրիկ ջրանցքը, հասնում Մեծ Մասրիկ, Շատվան գյուղական և 
Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10772մ է: 
  

ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ-ՓՈՔՐ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Մեծ Մասրիկ, Փոքր Մասրիկ և Կախակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում է 388մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 2047մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-8 կետերով անցնում 1114մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 
464մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցում 1339մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 240մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, 18-25 
սահմանակետերով անցնում 2584մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյասիս-
արևմուտք, անցնում 174մ, հասնում Մեծ Մասրիկ, Փոքր Մասրիկ գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8350մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.62 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԲԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորաբակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ազատ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ներքին Շորժա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջաղացաձոր գյուղական համայնքին, 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Շատվան գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱԲԱԿ-ԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Նորաբակ, Ազատ և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-28 սահմանակետերով անցնում 
4357մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 
30 սահմանակետով անցնում 7786մ, հասնում Նորաբակ, Ազատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12143մ է: 
  

ՆՈՐԱԲԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 



Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՆՈՐԱԲԱԿ-ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նորաբակ, Ներքին Շորժա և Ջաղացաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 
3060մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-13 սահմանակետերով 
անցնում 1812 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 15-27 սահմանակետերով անցնում 2859մ, հասնում Նորաբակ, 
Ներքին Շորժա գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7731մ է: 
  

ՆՈՐԱԲԱԿ-ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Նորաբակ, Ջաղացաձոր և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 407մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 208մ, հասնում 2180.8մ նիշ ունեցող 
եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 2 սահմանակետը, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 3 սահմանակետով անցնում 589մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 287մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում Ջաղացաձոր-Նորաբակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 1235մ, 
հասնում ջրբաժանի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 11-12 
սահմանակետերով անցնելով 798մ, հասնում Նորաբակ, Ներքին Շորժա և Ջաղացաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3524մ է: 
  

ՆՈՐԱԲԱԿ-ՇԱՏՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Նորաբակ, Շատվան և Ազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ազատ–Շատվան միջհամայնքային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 307մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, հատում առուն, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 663մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 53 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 628մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1290մ, հատելով Նորաբակ–
Շատվան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 241մ, հասնում Նորաբակ, Շատվան և Ջաղացաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3182մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.63 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Ծովազարդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Չկալովկա գյուղական 
համայնքին: 

  
ՆՈՐԱՇԵՆ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  



«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ԾՈՎԱԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Նորաշեն, Ծովազարդ համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1829մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 338մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Նորաշեն-Ծովազարդ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6 սահմանակետով, բարձունքներով, 
անցնում 2737մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա բարձունքներով շարունակվում է նույն ուղղությամբ 2695մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 880մ, հասնում Նորաշեն, Ծովազարդ և Չկալովկա 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8479մ է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՉԿԱԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա» 
  
Նորաշեն, Չկալովկա գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 1-17 սահմանակետերով 
անցնում 6971մ, հատելով Սևան-Մարտունի հանրապետական նշանակության Նորաշեն-Չկալովկա 
միջհամայնքային ճանապարհները և Սևան-Գավառ երկաթգիծը, ապա դաշտային ճանապարհները, հասնում 
Նորաշեն, Չկալովկա և Ծովազարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6971մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.64 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՏՈՒՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորատուս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հարավից և հարավ-

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Գավառ քաղաքային համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Հայրավանք 
գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱՏՈՒՍ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՆՈՐԱՏՈՒՍ-ԳԱՎԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 

  
Նորատուս և Հայրավանք գյուղական, Գավառ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրներով, ապա դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 1-19 սահմանակետերով անցնում 4531մ, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 594մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 359մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 2035մ, հատելով Երևան-Գավառ հին ճանապարհը, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-30 
սահմանակետերով անցնում 3584մ, հատելով Գավառ-Նորատուս միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32-33 
սահմանակետերով անցնում 1309մ, հատելով Նորատուս-Արծվաքար միջհամայնքային ճանապարհը, ջրատարը, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 



բնակավայրի հարավային եզրագծով, ապա լանջով, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հատելով 
Գավառ գետը, դաշտային ճանապարհները, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 41 
սահմանակետով անցնում 1998մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, 
որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 43-51 սահմանակետերով անցնում 1245մ, հասնում Նորատուս 
գյուղական, Գավառ քաղաքային համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17730մ է: 
  

ՆՈՐԱՏՈՒՍ-ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա» 
  
 Նորատուս, Հայրավանք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 3074մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-
12 սահմանակետերով անցնում 3655մ, հատելով ժայռեր, բլուրներ և Սևան-Գավառ հանրապետական 
նշանակության ճանապարհը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
բնակավայրի եզրագծով, բլուրներով, թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1875մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-20 
սահմանակետերով անցնում 2193մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 497մ, հասնում Նորատուս, Հայրավանք գյուղական և Գավառ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11294մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.65 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորակերտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ավազան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Արփունք գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փոքր Մասրիկ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենիս քաղաքային և «Ե»-«Զ» հատվածով` Լուսակունք 
գյուղական համայնքներին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Տորֆավան գյուղական համայնքին, հարավ-
արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Ծովակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Սևանա լճին, 
հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Գեղամասար գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ԱՎԱԶԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նորակերտ, Ավազան և Գեղամասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 339մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 868մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեքվում հյուսիս, անցնում 224մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 
235մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 6-10 
սահմանակետերով անցնում 1269մ, հատելով Նորակերտ-Գեղամասար միջհամայնքային ճանապարհը և ձորը, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնում 930մ, հասնում Նորակերտ, Ավազան և Արփունք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3865մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ԱՐՓՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նորակերտ, Արփունք և Ավազան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1364մ, հասնում 



Նորակերտ, Արփունք և Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1364մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ՓՈՔՐ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նորակերտ, Արփունք և Փոքր Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում է Փոքր Մասրիկ-
Գեղամասար և Փոքր Մասրիկ-Նորակերտ միջհամայնքային ճանապարհները, թիվ 1-29 սահմանակետերով անցնում 
4193մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում է 
1568մ, հասնում Նորակերտ, Փոքր Մասրիկ գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5761մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Նորակերտ, Փոքր Մասրիկ գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 897մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 1073մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 888մ, հասնում 
Նորակերտ, Լուսակունք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2858մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նորակերտ, Լուսակունք գյուղական և Վարդենիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 211մ, հասնում 
Նորակերտ, Լուսակունք և Տորֆավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 211մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ՏՈՐՖԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Նորակերտ, Լուսակունք և Տորֆավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը սելավատարով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1533մ, հասնում Նորակերտ, Տորֆավան և Ծովակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1533մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ԾՈՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Նորակերտ, Ծովակ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների հողերի բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, սելավատարով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 2259մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 
2780մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
8 սահմանակետով անցնում 839մ, հասնում Նորակերտ, Ծովակ և Տորֆավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5878մ է: 
  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՆՈՐԱԿԵՐՏ-ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 

  



Նորակերտ, Գեղամասար և Ավազան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 256մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 604մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Գեղամասար-Ծովակ միջհամայնքային 
ճանապարհով, թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 3778մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Վարդենիս-Սևան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհով, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 3252մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 1134մ, հասնում Նորակերտ, Գեղամասար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների 
բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9024մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.66 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Մարտունի քաղաքային համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Գեղհովիտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից և 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Մադինա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերին 
Գետաշեն և «Զ»-«Ա» հատվածով` Լիճք գյուղական համայնքներին:  

  
ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Ներքին Գետաշեն գյուղական, Մարտունի քաղաքային համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 2378մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 203մ, հասնում Մարտունի–Ներքին Գետաշեն միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 253մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից փողոցով թեքվում է 
դեպի հարավ և արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 398մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում 
կաթսայատուն տանող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, նշված ճանապարհով անցնում 100մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1600մ, հասնում 
Ներքին Գետաշեն և Գեղհովիտ գյուղական, Մարտունի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5285մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Ներքին Գետաշեն, Գեղհովիտ գյուղական համայնքների և Մարտունի քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում 1624մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 707մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 76մ, հասնում 
Արգիճի գետի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-40 սահմանակետերից անցնում 4084մ, հասնում Ներքին Գետաշեն, 
Գեղհովիտ և Մադինա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6488մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ՄԱԴԻՆԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Ներքին Գետաշեն, Գեղհովիտ և Մադինա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 360մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետն, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 328մ, հատելով Մադինա-
Վերին Գետաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հատելով Ադյաման 
ջրանցքը, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 806մ, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է արևմուտք, 
թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնում 1371մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 849մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 202մ, հասնում Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն և Մադինա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5408մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 1062մ, հատելով Վերին Գետաշեն-Ներքին Գետաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Արգիճի գետի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ, արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 12-28 
սահմանակետերով անցնում 3649մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-44 սահմանակետերով անցնում 1723մ, հասնում թիվ 45 
սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք , թիվ 46 սահմանակետով 
անցնում 751մ, հատելով Վերին Գետաշեն-Մադինա միջհամայնքային ավտոճանապարհը, հասնում թիվ 47 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 48-56 սահմանակետերով անցնում 3422մ, 
հատելով բարձր լարման գիծը, Ադյաման ջրանցքը և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: 
Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 
58-61 սահմանակետերով անցնում 1270մ, հասնում Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն և Մադինա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12470մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
Ներքին Գետաշեն, Լիճք գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2059մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-
9 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1808մ, 
հատելով Մարտունի-Գավառ հանրապետական նշանակության և դաշտային ճանապարհները, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում 
1240մ, հասնում Ներքին Գետաշեն, Լիճք և Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5900մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.67 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Ներքին Շորժա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորաբակ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին 
Շորժա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» 
հատվածով Այրք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով Ջաղացաձոր գյուղական 
համայնքին: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ-ՆՈՐԱԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ներքին Շորժա, Նորաբակ և Ջաղացաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 
3060մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-13 սահմանակետերով 
անցնում 1812մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում 
է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 15-27 սահմանակետերով անցնում 2859մ, հասնում Ներքին Շորժա, 
Նորաբակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7731մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ-ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ներքին Շորժա, Վերին Շորժա և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Մասրիկ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 
3331մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 106մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-31 
սահմանակետերով անցնում 1666մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 206 
մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 34 
սահմանակետով անցնում 542մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 1818մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հատելով 
գետը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից հարթավայրով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 536մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 1147մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2692մ, հասնում 
Ներքին Շորժա, Վերին Շորժա գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13409մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ներքին Շորժա, Ակունք և Այրք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 975մ, հասնում Ներքին Շորժա, Ակունք և Վերին Շորժա գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 975մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ-ԱՅՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Ներքին Շորժա, Այրք և Ջաղացաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 168մ, հասնում թիվ 1 



սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 250մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 512մ, հատելով Այրք-Ներքին Շորժա միջհամայնքային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 243մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 
սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
11-15 սահմանակետերով անցնելով 1682մ, հասնում Այրք-Վերին Շորժա միջհամայնքային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 
սահմանակետով անցնում 270մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, 
որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում թիվ 21 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 89մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 41մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 54մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 311մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, 
ճանապարհով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 512մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 338 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 349մ, հասնում Ներքին Շորժա, Այրք և Ակունք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6276 մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ-ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Ներքին Շորժա, Ջաղացաձոր և Նորաբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 914մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 616մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում Մասրիկ գետի ափին գտնվող թիվ 
4 սահմանակետին, ապա գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 5-7 
սահմանակետերով անցնում 479մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 160մ, 
հասնում Ներքին Շորժա, Ջաղացաձոր և Այրք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2169 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.68 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՐԺԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շորժա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ճամբարակ քաղաքային համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արտանիշ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Սևանա լճին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Աղբերք գյուղական համայնքի հողերին: 

  
ՇՈՐԺԱ-ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Շորժա, Աղբերք գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բլուրներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
535մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 3-5 («Պիկշե-Պանդո» կոչվող եռանկյունաչափական կետը հանդիսանում է թիվ 5 սահմանակետը) 
սահմանակետերով անցնում 935 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 163 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, սարի լանջով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1053 մ, հասնում Շորժա, Արտանիշ 
գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2686մ է: 



  
ՇՈՐԺԱ-ԱՐՏԱՆԻՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 Շորժա, Արտանիշ գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 523մ, հասնում առվի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 2-
35 սահմանակետերով անցնելով 3085մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև միջհամայնքային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 883մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և թիվ 41-45 
սահմանակետերով անցնելով 1110մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեք լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 47-49 սահմանակետերով անցնում 1931մ, հասնում թիվ 50 
սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 812մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 52-56 սահմանակետերով 
անցնում 4468մ, հասնում Շորժա, Արտանիշ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12811մ է: 
  

ՇՈՐԺԱ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՇՈՐԺԱ-ԱՂԲԵՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
 Շորժա, Աղբերք գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնաշղթայով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 725մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
սարի լանջով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1500մ, հասնում է երկու դաշտային ճանապարհների 
խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և, թիվ 6-14 սահմանակետերով անցնելով 1450մ, 
հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 624մ, հասնում է լեռան գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, սարի լանջով, թիվ 20-25 սահմանակետերով 
անցնում 1247մ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, սարի 
լանջով, թիվ 27-32 սահմանակետերով անցնելով 1331մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-37 
սահմանակետերով անցնում 711մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող Շորժա, Աղբերք 
գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7946մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.69 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԿԱԼՈՎԿԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Չկալովկա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Նորաշենի և «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Ծովազարդ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով՝ Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վարսեր և «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Լճաշեն 
գյուղական համայնքներին: 

  
ՉԿԱԼՈՎԿԱ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 



  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՉԿԱԼՈՎԿԱ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 

  
 Չկալովկայի, Նորաշենի գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 1-17 սահմանակետերով 
անցնում 6971մ, հատելով Սևան-Մարտունի հանրապետական նշանակության Նորաշեն-Չկալովկա 
միջհամայնքային ճանապարհները, Սևան-Գավառ երկաթգիծը, ապա դաշտային ճանապարհները, հասնում է 
Չկալովկա, Նորաշեն և Ծովազարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6971մ է: 
  

ՉԿԱԼՈՎԿԱ-ԾՈՎԱԶԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Չկալովկա, Նորաշեն և Ծովազարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 828մ, հասնում 2151.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1653մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 608մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, մերթընդմերթ հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7-22 սահմանակետերով 
անցնում 5480մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 1860մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից 
կրկին բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 3396մ, հասնում լեռան 
գագաթին գտնվող Չկալովկա, Ծովազարդ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13827մ է: 
  

ՉԿԱԼՈՎԿԱ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՉԿԱԼՈՎԿԱ-ՎԱՐՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 

  
 Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Չկալովկա, Վարսեր և Լճաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1326մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող Չկալովկա, Վարսեր գյուղական 
համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1326մ է: 
  

ՉԿԱԼՈՎԿԱ-ԼՃԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
 Չկալովկա, Լճաշեն գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
706մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
3 սահմանակետով անցնում 276մ, հատելով առուն և Չկալովկա-Լճաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 2949մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 2025մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12-24 սահմանակետերով անցնում 5639մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից 
դաշտերով, բլրակներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 
1728մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը բլրակներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 1321մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Չկալովկա, Լճաշեն և Վարսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 



սահմանակետին: 
 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14943մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.70 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋԻԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ջիլ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծափաթաղ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից` «Գ»-«Դ» հատվածով` Սևանա լճին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» 
հատվածով` Արտանիշ գյուղական համայնքին: 

  
ՋԻԼ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՋԻԼ-ԾԱՓԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ջիլ, Ծափաթաղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1767մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնում 1664մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 459մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1173մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնում 2256մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում Երևան-Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 177մ, 
հասնում Ջիլ, Ծափաթաղ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7496մ է: 
  

ՋԻԼ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՋԻԼ-ԱՐՏԱՆԻՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
Ջիլ, Արտանիշ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 268մ, 
հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1314մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 133մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 
471մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով 
անցնում 2962մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1133մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում Ջիլ, Արտանիշ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6666մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.71 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՈՒԽԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սարուխան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով՝ Լանջաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Արարատի մարզին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Գանձակ գյուղական համայնքին: 

  
ՍԱՐՈՒԽԱՆ-ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Սարուխան, Կարմիրգյուղ և Գանձակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 84մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 205մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 69մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 155մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հատելով Գավառ գետը, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով 
անցնում 1421մ, հատելով Կարմիրգյուղ-Սարուխան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Գավառ գետի ափին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը Գավառ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 638մ, հասնում Սարուխան, 
Կարմիրգյուղ և Լանջաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3416մ է: 
  

ՍԱՐՈՒԽԱՆ-ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Սարուխան, Լանջաղբյուր և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Գավառ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-21 սահմանակետերով 
անցնում 2949մ, հատելով Լանջաղբյուր-Սարուխան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 22 
սահմանակետին, լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 950մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
195մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, լանջերով, բլուրներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 27-30 
սահմանակետերով անցնում 2787մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 396մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33-55 սահմանակետերով անցնում 4464մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 
56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1244մ, 
հատելով ձորը, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով 
(ջրբաժանով) թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 58-70 սահմանակետերով անցնում 3672մ, 
հասնում թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից կրկին բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ, թիվ 72-80 սահմանակետերով անցնում 2700մ, հասնում Սարուխան, Լանջաղբյուր գյուղական համայնքների 
և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19357մ է: 
  

ՍԱՐՈՒԽԱՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ՍԱՐՈՒԽԱՆ-ԳԱՆՁԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 



  
Սարուխան, Գանձակ և Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 61 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1364մ, 
հատելով Սարուխան-Գանձակ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 713մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
2427մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 323մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-22 սահմանակետերով անցնում 4896մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 272մ, հատելով առուն, դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1912մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թեք լանջով, ապա բլուրներով, թիվ 27-35 սահմանակետերով անցնում 3877մ, 
հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 535մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1173մ, հասնում ձորակի 
եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
անցնում 1750մ, հասնում Սարուխան, Գանձակ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21152մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.72 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԹՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Սոթք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տրետուք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Կութ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ազատ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Շատվան գյուղական համայնքներին, 
արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքին: 

  
ՍՈԹՔ-ՏՐԵՏՈՒՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սոթք, Տրետուք և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 3097մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 854մ, հասնում Սոթք-Տրետուք միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 156մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 268մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1975մ, հատելով ձորը, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
2601 մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 16 սահմանակետը: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 17 սահմանակետով 
անցնում 608մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 578մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 20-22 
սահմանակետերով անցնում 753մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է հյուսիս, 
ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 1768մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով և դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 2707մ, հասնում Սոթք, Տրետուք 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» 



հանգուցային սահմանակետին: 
 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12763մ է: 

  
ՍՈԹՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  

 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՍՈԹՔ-ԿՈՒԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Սոթք, Կութ և Ազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1222մ, հատելով Սոթք-Կութ 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք 487 մ, 
հասնում 2118.0մ նիշ ունեցող «Զոդ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 5 սահմանակետը, 
ապա բարձունքներով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 754մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնում 1979մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 817մ, 
հասնում «Զառքենդ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 14 սահմանակետը, որտեղից 
բարձունքներով և թեք լանջերով թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 
1937մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 19-25 սահմանակետերով անցնում 2135մ, հասնում Սոթք, Կութ գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9332մ է: 
  

ՍՈԹՔ-ԱԶԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Սոթք, Ազատ և Շատվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1339մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 556մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին հարավ-արևելք, անցնում 580մ, հատելով Ազատ-Սոթք 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Սոթք, Ազատ և Կութ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2475մ է: 
  

ՍՈԹՔ-ՇԱՏՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Սոթք, Շատվան և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Մասրիկ գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-53 սահմանակետերով անցնում 
3268մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 585մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 619մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 57-72 սահմանակետերով անցնում 2486մ, հատելով Սոթք-Վարդենիս հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը և երկաթգիծը, հասնում Սոթք, Շատվան և Ազատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6958մ է: 
  

ՍՈԹՔ-ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Սոթք, Մեծ Մասրիկ և Տրետուք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 1782մ, հատելով Մեծ Մասրիկ-Սոթք միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Մասրիկ 
գետի ափին գտնվող Սոթք, Շատվան և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 



 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1782մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.73 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վահան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արտանիշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Ճամբարակ քաղաքային համայնքին: 

  
ՎԱՀԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՎԱՀԱՆ-ԱՐՏԱՆԻՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Վահան, Արտանիշ գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1556մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, 
որտեղից լանջով թեքվում է հյուսիս, անցնում 414մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում թիվ 5-11 սահմանակետերով 2569մ, հասնում Վահան, 
Արտանիշ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4539մ է: 
  

ՎԱՀԱՆ-ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
 Վահան գյուղական, Ճամբարակ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարի լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1095մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարի լանջով, թիվ 3-5 սահմանակետերով 
անցնում 2221մ, հասնում Տորոսչայ գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետի ոլորաններով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 7-52 
սահմանակետերով անցնում 3523մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, անտառապատ լանջով, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 774մ, 
հասնում Վահան, Արտանիշ գյուղական և Ճամբարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7613մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.74 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վաղաշեն գյուղական հանայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Աստղաձոր, «Գ»-«Դ» հատվածով` Զոլաքար և «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենիկ գյուղական համայնքներին, 



հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վայոց ձորի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղհովիտ գյուղական և 
«Է»-«Ա» հատվածով` Մարտունի քաղաքային համայնքներին: 

  
ՎԱՂԱՇԵՆ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՎԱՂԱՇԵՆ-ԱՍՏՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Վաղաշեն, Աստղաձոր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1868մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 375մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնում 551մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 174մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 423մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 11-16 
սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 
17 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 169մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19 
սահմանակետով անցնում 319մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1243մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այդտեղից 
թեքվում է հարավ, անցնում 532մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 30-33 
սահմանակետերով անցնում 1832մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 1005մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 132մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, թեքվում է հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 474մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 337մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 506մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 363մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ, անցնում 497մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-
49 սահմանակետերով անցնում 3850մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 3569մ, հասնում թիվ 53 
սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1074մ, հասնում 
Վաղաշեն, Աստղաձոր և Զոլաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20316մ է:  
  

ՎԱՂԱՇԵՆ-ԶՈԼԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աստղաձոր, Զոլաքար և Վաղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 199մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1948մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 2304մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 1213մ, հասնում Վաղաշեն, Զոլաքար և Վարդենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5664մ է: 
  

ՎԱՂԱՇԵՆ-ՎԱՐԴԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Վաղաշեն, Վարդենիկ և Զոլաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 171մ, հասնում Վաղաշեն, Վարդենիկ գյուղական 
համայնքների և Վայոց ձոր մարզի տարածքների սահմանների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 171մ է:  



  
ՎԱՂԱՇԵՆ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ: 

  
 ՎԱՂԱՇԵՆ-ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Վաղաշեն, Գեղհովիտ գյուղական համայնքների և Մարտունի քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման 

«Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 3343մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնում 2262մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնում 405մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 704մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով անցնում 
է 4178մ, հասնում է Վաղաշեն, Գեղհովիտ գյուղական համայնքների և Վայոց ձոր մարզի տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13866մ է:  
  

ՎԱՂԱՇԵՆ-ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Վաղաշեն գյուղական, Մարտունի քաղաքային համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Մարտունի-
Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, անցնում 1179մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 230մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 336մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 22մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 332մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 141 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 746մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 216 մ, հասնում թիվ 
16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 17-29 
սահմանակետերով անցնում 2306մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 572մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում թիվ 
34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 182մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 227մ, հասնում 
թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 373մ, հասնում թիվ 41 
սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 57մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 246մ, հասնում 
թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 48մ, հասնում թիվ 
44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, 
հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 69մ, 
հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահամանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 183մ, 
հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, թիվ 
48-53 սահմանակետերով անցնում 643մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, թիվ 55-63 սահմանակետերով անցնում 2783մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: 
Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնում 494մ, 
հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 68-74 
սահմանակետերով անցնում 2410մ, հասնում թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 76-79 սահմանակետերով անցնում 5134մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 81-92 սահմանակետերով անցնում 2737մ, 
հասնում Վաղաշեն, Գեղհովիտ գյուղական և Մարտունի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդանուր երկարությունը 23366մ է:  



(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.75 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐՍԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐԱՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վարսեր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծովագյուղ գյուղական և «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սևան քաղաքային համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լճաշեն գյուղական համայնքին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Չկալովկա գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կոտայքի 
մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ծաղկունք և «Է»-«Ա» հատվածով` Գեղամավան գյուղական 
համայնքներին: 

  
ՎԱՐՍԵՐ-ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Վարսեր, Ծովագյուղ և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 397մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 833մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 644մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
5-9 սահմանակետերով անցնում 402մ, հասնում Վարսեր, Ծովագյուղ գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2275մ է: 
  

ՎԱՐՍԵՐ-ՍԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վարսեր, Ծովագյուղ գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, բնակավայրի եզրագծով անցնում 90մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը «Ադիդաս» կոշիկի ֆաբրիկայի ցանկապատով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 304մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև ֆաբրիկայի ցանկապատով 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 319մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 283մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 578մ, հասնում ավտոկայանի սահմանի մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, ապա 
ավտոկայանի ցանկապատով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 210մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 118մ, հասնում Երևան-Սևան 
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որից հետո այդ 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1296մ, հասնում Վարսեր, Լճաշեն 
գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3496մ է: 
  

ՎԱՐՍԵՐ-ԼՃԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վարսեր, Լճաշեն գյուղական և Սևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-14 սահմանակետերով անցնում 3910մ, 
հատում Լճաշեն-Վարսեր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 16-
26 սահմանակետերով անցնում 3971մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-41 սահմանակետերով անցնում 4147մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 
1911մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով 
անցնում 1427մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի 



հարավ-արևմուտք, թիվ 47-50 սահմանակետերով անցնում 2557մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնում 853մ, հասնում թիվ 
55 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 178մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 781մ, հասնում Վարսեր, Լճաշեն և Չկալովկա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21229մ է: 
  

ՎԱՐՍԵՐ-ՉԿԱԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Վարսեր, Չկալովկա և Լճաշեն գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1326մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող Չկալովկա, Վարսեր գյուղական 
համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1326 մ է: 
  

ՎԱՐՍԵՐ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՎԱՐՍԵՐ-ԾԱՂԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
 Վարսեր, Ծաղկունք և Գեղամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 601մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնելով 201մ, հասնում Վարսեր, Ծաղկունք 
գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 802մ է: 
  

ՎԱՐՍԵՐ-ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Վարսեր, Գեղամավան և Ծովագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, սարի լանջով անցնում 414մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1277մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 490մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 1924մ նիշ ունեցող բարձունքով, թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 464մ, հատելով Գեղամավան-Վարսեր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1051մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 936մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 611մ, հատելով Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում 
թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 369մ, 
հասնում 2003մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 1776մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-22 սահմանակետերով անցնում 1961մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-25 
սահմանակետերով անցնում 802մ, հասնում Վարսեր, Գեղամավան և Ծաղկունք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10154մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.76 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վարդաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով՝ Ձորագյուղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Արարատի մարզին, հյուսիսից 
«Դ»-«Ա» հատվածով՝ Երանոս գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 

  
Վարդաձոր, Ձորագյուղ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 
1955մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 108մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 139մ, 
հասնում է Մարտունի-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է առվով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 431մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 290մ, հասնում է թիվ 
22 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, անցնում 150մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև առվով շարունակվում է դեպի հարավ, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 703 մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 26-38 սահմանակետերով անցնում 
1576մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 40-48 սահմանակետերով անցնում 2303մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
277մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 310մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 155մ, հասնում թիվ 
53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 811մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս, անցնում 74մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ, անցնում 241մ, հասնում թիվ 
57 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 137մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 725մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 548 մ, հասնում թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 62 սահմանակետով անցնում 498մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 267մ, հասնում է 
առվի եզրին գտնվող թիվ 66 սահմանակետին, այնուհետև առվով շարունակվում է դեպի արևմուտք, թիվ 67-68 
սահմանակետերով անցնում 587մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 70 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 71 սահմանակետով անցնում 1143մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 73 սահմանակետով անցնում 1495մ, հասնում 
թիվ 74 սահմանակետին: Թիվ 74 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք և կրկին հյուսիս-արևմուտք, թիվ 75-80 սահմանակետերով անցնում 5483մ, հատելով 
ձորեր, ձորակներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, որտեղից թեք լանջերով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 82-85 սահմանակետերով անցնում 1697մ, հասնում 
Վարդաձոր, Ձորագյուղ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22588մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝«Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՎԱՐԴԱՁՈՐ-ԵՐԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 



  
Երանոս, Վարդաձոր գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1987մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 208մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կորագծով, անտառի եզրով, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից Վարդաձոր մտնող ճանապարհով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 630մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-25 սահմանակետերով անցնում 
3418մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 27-30 
սահմանակետերով անցնում 1119մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, դաշտային ճանապարհներով, թիվ 32-37 սահմանակետերով 
անցնում 2208մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 835մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնում 2008մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 53-55 սահմանակետերով անցնում 975մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 56 
սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 57սահմանակետով անցնում 1802մ, 
հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 59-61 
սահմանակետերով անցնում 1500մ, հատելով առուներ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 
62 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, անցնում 2554մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով նույն ուղղությամբ, թիվ 64-69 սահմանակետերով անցնում 2317մ, հասնում Երանոս, Վարդաձոր 
գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությաունը 22153մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.77 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վարդենիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևանա լճին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ 

Ծովինար գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Վայոց ձորի մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով՝ Վարդենիկ և «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Զոլաքար գյուղական համայնքներին: 

  
ՎԱՐԴԵՆԻԿ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՎԱՐԴԵՆԻԿ-ԾՈՎԻՆԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 

  
 Վարդենիկ, Ծովինար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1147մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 146մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1321մ, հասնում 
Մարտունի, Վարդենիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը Ծովինար գյուղի եզրագծով, ապա դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-31 սահմանակետերով անցնում 5302մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 33-51 սահմանակետերով անցնում 7292մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 52 
սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 53-59 սահմանակետերով անցնում 2632մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ, անցնում 428մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 61 



սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է արևմուտք, անցնում 879մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 62 
սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 63 
սահմանակետով անցնում 1142մ, հատելով գետի վտակը, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևմուտք, թիվ 65 սահմանակետով անցնում 191մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 67-101 սահմանակետերով անցնում 
2860մ, հասնում թիվ 102 սահմանակետին: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 103-112 սահմանակետերով անցնում 1000մ, հասնում Վարդենիկ, Ծովինար գյուղական համայնքների և 
Վայոց ձորի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25065մ է: 
  

ՎԱՐԴԵՆԻԿ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՎԱՐԴԵՆԻԿ-ՎԱՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 

  
Վարդենիկ, Վաղաշեն և Զոլաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 171մ, հասնում Վարդենիկ, Վաղաշեն գյուղական 
համայնքների և Վայոց ձոր մարզի տարածքների սահմանների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 171մ է:  
  

ՎԱՐԴԵՆԻԿ-ԶՈԼԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
Վարդենիկ, Զոլաքար գյուղական համայնքների և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1021մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 1068մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում Մարտունի-Վարդենիս հանրապետական նշանակության 
ճանապարհը, անցնում 233մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 178մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնում 6410մ, 
հասնում Խրբեկներ գետակի ափին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 25-35 սահմանակետերով անցնում 2968մ, 
հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 37 
սահմանակետով անցնում 1372մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 144մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 1711մ, հասնում թիվ 42 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 553 մ, հասնում թիվ 44 
սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 45 սահմանակետով 
անցնում 2159մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով, ապա 
ժայռերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 47-49 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում թիվ 
50 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 51-63 
սահմանակետերով անցնում 2446մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 65-72 սահմանակետերով անցնում 
1710մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, 74-85 սահմանակետերով անցնում 1898մ, հասնում Վարդենիկ, Զոլաքար և Վաղաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25034 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.78 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



 Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ներքին Գետաշեն գյուղական 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Մադինա գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով՝ Արարատի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Լիճք գյուղական համայնքին: 

  
ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 1062մ, հատելով Վերին Գետաշեն-Ներքին Գետաշեն 
միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Արգիճի գետի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ, արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 12-28 
սահմանակետերով անցնում 3649մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
Արգիճի գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-44 սահմանակետերով անցնում 1723մ, հասնում թիվ 45 
սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք , թիվ 46 սահմանակետով 
անցնում 751մ, հատելով Վերին Գետաշեն-Մադինա միջհամայնքային ավտոճանապարհը, հասնում թիվ 47 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 48-56 սահմանակետերով անցնում 3422մ, 
հատելով բարձր լարման գիծը, Ադյաման ջրանցքը և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: 
Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք և հարավ, թիվ 
58-61 սահմանակետերով անցնում 1270մ, հասնում Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն և Մադինա գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12470մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ՄԱԴԻՆԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն և Մադինա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
908մ, հասնում 2829.1մ նիշ ունեցող Աղմաղան լեռան գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական կետին, որը 
հանդիսանում է թիվ 2 սահմանակետը: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 3226մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-45 
սահմանակետերով անցնում 5429մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվի ոլորաններով անցնում 6294մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 48-61 սահմանակետերով 
անցնում 5224մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում Վերին Գետաշեն, Մադինա գյուղական 
համայնքների և Արարատի մարզի տարծքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21082մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերի սահմաններիի հետ: 

  
ՎԵՐԻՆ ԳԵՏԱՇԵՆ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 

  
 Վերին Գետաշեն, Լիճք և Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-
3 սահմանակետերով անցնում 871 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 5-12 սահմանակետերով անցնում 2052 մ, հատելով բարձր լարման գիծը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 
սահմանակետերով անցնում 553 մ, հասնում Ադյաման ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 311մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 711մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, թիվ 21-29 սահմանակետերով 
անցնում 3535մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 689մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 480մ, հասնում 2502մ նիշ 
ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 34-39 
սահմանակետերով անցնում 3517մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 
40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 41-42 սահմանակետերով 
անցնում 1096մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2403մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող թիվ 43 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 87մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 212մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 293մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 2334.1մ նիշ ունեցող բարձունքի մոտով, թիվ 47 սահմանակետով 
անցնում 1166մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 1293մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է գետի 
ափին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի մերթընդմերթ հարավ և արևելք, թիվ 52-56 
սահմանակետերով անցնում 757մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը 
առվով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 58-83 սահմանակետերով անցնում 3867մ, հասնում թիվ 84 
սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է արևմուտք, թիվ 85-105 
սահմանակետերով անցնում 8155մ, հասնում Վերին Գետաշեն, Լիճք գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29647մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.79 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վերին Շորժա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ներքին Շորժա գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-
արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին: 

  
ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ-ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՐԺԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Մասրիկ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 
3331մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 106 մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-31 
սահմանակետերով անցնում 1666մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 
206մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 34 
սահմանակետով անցնում 542մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 1818մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հատելով 
գետը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից հարթավայրով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 536մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 1147մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2692մ, հասնում 
Վերին Շորժա, Ներքին Շորժա գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13409մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 



Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
 Վերին Շորժա, Ակունք և Ներքին Շորժա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 2434մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 1390մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1972մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7-15 սահմանակետերով 
անցնում 3735մ, հասնում Վերին Շորժա, Ակունք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9531մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.80 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏՈՐՖԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Տորֆավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսակունք գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վանևան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ծովակ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Նորակերտ գյուղական համայնքին: 

  
ՏՈՐՖԱՎԱՆ-ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Տորֆավան, Նորակերտ և Լուսակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է դեպի հարավ, անցնում 897մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
3-7 սահմանակետերով անցնում 769մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 530մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-24 սահմանակետերով անցնում 791մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում 225մ, 
հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 33-36 սահմանակետերով անցնում 
216մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով 
անցնում 210մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով 
անցնում 213մ, հասնում Տորֆավան, Լուսակունք և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3910մ է: 
  

ՏՈՐՖԱՎԱՆ-ՎԱՆԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
 Տորֆավան, Վանևան և Ծովակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 933մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև առվով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 4-36 սահմանակետերով անցնում 2127մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում արևելք, 
անցնում 316մ, հասնում Տորֆավան, Լուսակունք և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3375մ է: 
  

ՏՈՐՖԱՎԱՆ-ԾՈՎԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Տորֆավան, Ծովակ և Նորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 1242մ, հասնում 
է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 1947մ, հասնում է 
Ծովակ, Տորֆավան և Վանևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3189մ է: 
  

ՏՈՐՖԱՎԱՆ-ՆՈՐԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Տորֆավան, Լուսակունք և Նորակերտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը սելավատարով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1533մ, հասնում Տորֆավան, Նորակերտ և Ծովակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1533մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.81 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏՐԵՏՈՒՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Տրետուք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կուտական գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Գ»-«Դ» հատվածով` Սոթք գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքին: 

  
ՏՐԵՏՈՒՔ-ԿՈՒՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Տրետուք, Կուտական և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-20 
սահմանակետերով անցնում 6918մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից կրկին դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է արևելք, անցնում 1630մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 23-110 սահմանակետերով 
անցնում 5722մ, հասնում Տրետուք, Կուտական գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14270մ է: 
  

ՏՐԵՏՈՒՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՏՐԵՏՈՒՔ-ՍՈԹՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Տրետուք, Սոթք և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 3097մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 854մ, հասնում Սոթք-Տրետուք միջգյուղյա ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 156մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 268մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 1975մ, հատելով ձորը, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
2601 մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 16 սահմանակետը: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 17 սահմանակետով 



անցնում 608մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 578մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 20-22 
սահմանակետերով անցնում 753մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է հյուսիս, 
ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 1768մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով և դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 2707մ, հասնում Տրետուք, Սոթք 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12763մ է: 
  

ՏՐԵՏՈՒՔ-ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Տրետուք, Կուտական և Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 1-3 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հատելով 
Տրետուք-Մեծ Մասրիկ միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում Տրետուք, Սոթք և Մեծ Մասրիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1313մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15.82 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՄԲԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Փամբակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դարանակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Սևանա լճին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ծափաթաղ գյուղական համայնքին: 

  
ՓԱՄԲԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՓԱՄԲԱԿ-ԴԱՐԱՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Փամբակ, Դարանակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 773մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնում 2241մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 234մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
14-15 սահմանակետերով անցնում 1344մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 766մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 217 մ, 
հասնում 2455.3մ նիշ ունեցող թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ձորը, հատում 
Երևան-Սևան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 2014մ, 
հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 
608մ, հասնում Փամբակ, Դարանակ գյուղական և Սևանա լճի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8616մ է: 
  



ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևանա լճի ափին: 

  
ՓԱՄԲԱԿ-ԾԱՓԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
 Փամբակ, Ծափաթաղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1388մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում 
2201մ, հասնում «Փամբակ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 16 սահմանակետը: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 385մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր և դաշտային 
ճանապարհները, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 2784մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ, անցնում 403մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 837մ, հասնում Վարդենիս-Երևան հանրապետական 
նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 221 մ, հասնում Փամբակ, Ծափաթաղ գյուղական համայնքների և Սևանա լճի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8574մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.1 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ալավերդի քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շամլուղ քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Հաղպատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարինջ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով Թումանյան քաղաքային համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Օձուն 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աքորի գյուղական համայնքին: 

  
ԱԼԱՎԵՐԴԻ-ՇԱՄԼՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ալավերդի, Շամլուղ քաղաքային և Աքորի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
է 699մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 3-11 
սահմանակետերով անցնում է 2291մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 312մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով, անցնում 825մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 16-22 
սահմանակետերով անցնելով 1428մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 24-30 սահմանակետերով անցնելով 1041մ, հասնում է 31 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը անտառի բացատով, թիվ 32-39 սահմանակետերով անցնելով 908մ, 
հասնում է ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 68մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և անտառի 
եզրագծով ջրբաժանի թիվ 42-44 սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 482մ, հասնում ավտոճանապարհի 
եզրի թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրհավաքով, ապա 
շրջանցելով ջրհավաքը, թիվ 48-51 սահմանակետերով անցնելով 1098մ, հասնում է 52 սահմանակետին: Թիվ 52 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 53-57 սահմանակետերով անցնում 
814մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 



59-62 սահմանակետերով անցնում է 504մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 616մ, հասնում թիվ 68 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 69 
սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 571մ, հասնում 
թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 225մ, հասնում թիվ 71 
սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 
534մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 313մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 74 սահմանակետին: Թիվ 74 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 75 սահմանակետով անցնում 819մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 77-79 սահմանակետերով անցնելով 1335մ, հասնում է Ալավերդի, Շամլուղ քաղաքային և 
Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի երկարությունը 15609մ է: 
  

ԱԼԱՎԵՐԴԻ-ՀԱՂՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ալավերդի, Շամլուղ քաղաքային և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրահավաքով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 2005մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ձորով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1515մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնտեղից թեքվում 
հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1407մ, հասնում գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, հատելով ճանապարհը, 
ժայռի և դամբարանադաշտի եզրով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 2429մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որը գտնվում է Դեբեդ գետի ափին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 265մ, հասնում 
թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 19-25 
սահմանակետերով շրջանցելով գերեզմանոցի եզրագիծը, դամբարանադաշտի եզրով և անտառի եզրով անցնում է 
1442մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, լանջով, անտառի եզրով, թիվ 27-30 սահմանակետերով անցնում 729 մ, հասնում գետակի եզրի թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով, գետակով թեքվում է հարավ, թիվ 32-74 
սահմանակետերով անցնում 5834մ, հասնում Ալավերդի քաղաքային, Հաղպատ և Քարինջ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15634մ է: 
  

ԱԼԱՎԵՐԴԻ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ալավերդի քաղաքային, Քարինջ և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով, ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, թիվ 6 սահմանակետից 
թեքվում դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1508մ, հասնում 
Ալավերդի, Թումանյան քաղաքային և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2827մ է: 
  

ԱԼԱՎԵՐԴԻ-ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ալավերդի, Թումանյան քաղաքային և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 484մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 629մ, հասնում Ալավերդի, Թումանյան քաղաքային և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1114մ է: 
  

ԱԼԱՎԵՐԴԻ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ալավերդի քաղաքային, Աքորի և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի 

վտակի ձախ ափին գտնվող «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
279 մ, հասնում 1027.4մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 



հատելով Օձուն գնացող ավտոճանապարհը, անցնում 469մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-15 
սահմանակետերով անցնելով 1742մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով երկաթգիծը, Դեբեդ գետը, գերեզմանոցի եզրագծով 
անցնում է 303մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով, գերեզմանոցի եզրով անցնում է 1228մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, 23-31 սահմանակետերով, անտառի եզրով, ջրբաժանով անցնում 
1465մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 32-36 սահմանակետերով անցնում 
689մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 1334մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 544մ, հասնում բլրի գագաթի 1139.4մ 
նիշ ունեցող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 392մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 382մ, հասնում թիվ 43 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրահավաքով անցնում 249մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում նույն ջրահավաքով, թիվ 45 սահմանակետով 363մ, հասնում թիվ
46 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 47-53 սահմանակետերով 
անցնում 1210 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 55 
սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 661մ, հասնում 1497,9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով նույն ուղղությամբ թիվ 57 սահմանակետով անցնում է 969մ, հասնում թիվ 
58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 59-64 
սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում 2152 մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1121մ, 
հասնում 1754,4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև բլրի գագաթից 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով, ջրբաժանով, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 933մ, 
հասնում Ալավերդի, Թումանյան քաղաքային և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16485մ է: 
  

ԱԼԱՎԵՐԴԻ-ԱՔՈՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ալավերդի, Շամլուղ քաղաքային և Աքորի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 963մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 242 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով, ջրհավաքով անցնում 232մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-11 սահմանակետերով 
անցնում 3328մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 13 
սահմանակետով անցնում 725մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 700մ, հասնում ձորակի թիվ 
17սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 
1114մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը ավտոճանապարհով անցնում է 179մ, հասնում 23 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 376մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 223մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 246մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի 
թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 853մ, հասնում 1412.2մ նիշ ունեցող Դարկ բարձունքի թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի եզրով, 
ջրբաժանով, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 584մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որից հետո թիվ 35-37 
սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 1133 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 38 սահմանակետին: 
Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 315մ, հասնում թիվ 39 
սահմանակետին, որից կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 306մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, շրջանցելով քաղաքի եզրագիծը, անցնում 427մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 526մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի և Ալավերդի քաղաքի եզրագծով, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 



517 մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, Սանահին-Ալավերդի ճանապարհին զուգահեռ, դրանից 20մ հեռավորության վրա գտնվող հյուսիսային 
փլվածքի եզրագծով, թիվ 46 սահմանակետով անցնելով 816մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը Սանահին կայարանի բնակելի թաղամասի եզրագծով, թիվ 48-54 սահմանակետերով անցնում է 
1805մ, հասնում Ալավերդի քաղաքային, Աքորի և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման, Դեբեդ 
գետի վտակի ափին գտնվող «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16149մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.2 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ախթալա քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեծ Այրում գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Նեղոց գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շամլուղ քաղաքային 
համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ճոճկան գյուղական համայնքին: 

  
ԱԽԹԱԼԱ-ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

  
 Ախթալա քաղաքային, Մեծ Այրում և Ճոճկան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 365մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով Ախթալա-
Փոքր Այրում ավտոճանապարհը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 2174մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1294մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ձորով` թիվ 9-30 
սահմանակետերով անցնում 4635մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1038մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 968մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 849մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 184մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 377մ, հատում 
Ախթալա-Փոքր Այրում ավտոճանապարհը և քաղաքի եզրագծով հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որից հետո 
դարձյալ թեքվում է դեպի հհարավ-արևելք, անցնում 127մ, հասնում ճանապարհի և ձորակի հատման թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ձորակով, թիվ 38-41 սահմանակետերով 
անցնելով 673մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 241մ, 
պահածոների գործարանի եզրագծով հատելով երկաթգիծը, հասնում Դեբեդ գետի ձախ ափին գտնվող Ախթալա 
քաղաքային, Մեծ Այրում և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12925մ է:  
  

ԱԽԹԱԼԱ-ՆԵՂՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Բ»-«Գ» 
  
Ախթալա, Շամլուղ քաղաքային և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ք. Ախթալայի բնակավայրի 
եզրով անցնում 1434մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով, անտառի եզրագծով անցնում 736մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-15 սահմանակետերով, Դեբեդ գետի հոսանքի 
ուղղությամբ անցնում 1634մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 
թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում է 972մ, հասնում Ախթալա քաղաքային, Նեղոց և Մեծ Այրում գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4776մ է: 
  

ԱԽԹԱԼԱ-ՇԱՄԼՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
Ախթալա, Շամլուղ քաղաքային և Ճոճկան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով անցնում է 
1308մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով, 
թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 1400մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
7-8 սահմանակետերով անցնում 772մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 612մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 147մ, 
հասնում անտառի եզրի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով, թիվ 
13-24 սահմանակետերով անցնում է 3070մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 417մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 171մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 27 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանով 
անցնում 146մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 150մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
հատելով Շամլուղ գնացող ավտոճանապարհը, Ախթալա քաղաքի եզրագծով անցնելով 540մ, հասնում է ջրհավաքի 
թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 406մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով 
անցնում 447մ, հասնում Ախթալա, Շամլուղ քաղաքային և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9586մ է:  
  

ԱԽԹԱԼԱ-ՃՈՃԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Ախթալա քաղաքային, Մեծ Այրում և Ճոճկան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառային հողերով, 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 3724մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 683մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 763մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 233մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում է 604մ, 
հասնում Ախթալա, Շամլուղ քաղաքային և Ճոճկան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6007մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.3 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Թումանյան քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալավերդի քաղաքային համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Քարինջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դսեղ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ծաթեր գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Այգեհատ գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Օձուն գյուղական համայնքին: 

  
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ-ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Թումանյան, Ալավերդի քաղաքային և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 484մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 629մ, հասնում Թումանյան, Ալավերդի քաղաքային և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1114մ է: 



  
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Թումանյան, Ալավերդի քաղաքային և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1475մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 1363մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 442մ, հասնում ջրբաժանի 1736,0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
9 սահմանակետով անցնում 319մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-24 սահմանակետերով անցնում 2402մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 446մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնելով 703մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, խոտհարքի եզրով հատելով ճանապարհը, 
անցնում 135մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 511մ, հասնում Մարց գետի ափին գտնվող Թումանյան քաղաքային, Քարինջ և Դսեղ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8113մ է: 
  

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ-ԴՍԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Թումանյան քաղաքային, Դսեղ և Ծաթեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, շրջանցելով Սարի թաղ կոչվող թաղամասը, թիվ 1-
13 սահմանակետերով անցնելով 510մ, հասնում Մարց գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Մարց գետով, թիվ 15-24 սահմանակետերով անցնելով 1223մ, հասնում Մարց 
գետի ափին գտնվող Թումանյան քաղաքային, Քարինջ և Դսեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1733մ է: 
  

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ-ԾԱԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Թումանյան քաղաքային, Ծաթեր և Այգեհատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման երկաթգծի 

եզրին գտնվող «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 106մ, 
հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 2-14 սահմանակետերով անցնելով 1860մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող Թումանյան քաղաքային, Դսեղ 
և Ծաթեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ» -«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1966մ է: 
  

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ-ԱՅԳԵՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Թումանյան քաղաքային, Օձուն և Այգեհատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 3240մ, հասնում 1181,4մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 733մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, բացատի եզրով, թիվ 5-7 
սահմանակետերով անցնում 785մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, անցնում 212մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս, անցնում 153մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ջրբաժանով, անտառի եզրով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 
594մ, հասնում 1194,7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով, անտառի եզրով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 908մ, հասնում 1125,7մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ 
գետին զուգահեռ թեքվում է հյուսիս, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 568մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: 



Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 68մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 25 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 26-39 
սահմանակետերով անցնում 2261մ, շրջանցելով Քոբեր կայարանը, հասնում Թումանյան քաղաքային, Այգեհատ և 
Ծաթեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե» -«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10087մ է: 
  

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Թումանյան, Ալավերդի քաղաքային և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 492մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ձորով անցնում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2-15 սահմանակետերով անցնում 1188մ, 
հասնում Թումանյան քաղաքային, Օձուն և Այգեհատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ» -«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1680մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.4 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇԱՄԼՈՒՂ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Շամլուղ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Շամլուղ քաղաքային համայնքը հյուսիսից «Ա»- «Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին 

(Վրաստանի Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ճոճկան գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Ախթալա քաղաքային համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նեղոց գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-
«Զ» հատվածով` Հաղպատ գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Ալավերդի քաղաքային համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ջիլիզա գյուղական 
համայնքին: 

  
ՇԱՄԼՈՒՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՇԱՄԼՈՒՂ-ՃՈՃԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Շամլուղ քաղաքային, Ճոճկան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հարավ, անցնելով անտառի միջով, Դեբեդ գետի փոքր վտակի հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1442մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
հարավ-արևելք, անտառի միջով բարձրանում բլրագագաթ, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում է 1019մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թիվ 9 սահմանակետից ջրբաժանով, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 956մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին, թիվ 11 սահմանակետից ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
477մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևելք, ացնելով 70մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք: Թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 177մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 95 մ, հասնում 1302մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 16 սահմանակետին, որից նույն ուղղությամբ անցնում 183մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-19 
սահմանակետերով հատելով խճուղային ճանապարհը, ացնելով 193մ, հասնում Շամլուղ բնակավայրի վերջին` թիվ 
20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով 
ացնում 437մ, ապա թեքվում հյուսիս, այնուհետև հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 21-27 
սահմանակետերով անցնում 916մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թիվ 28 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 272մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թիվ 29 
սահմանակետից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս, նույն անտառագծի եզրագծով, թիվ 30-35 
սահմանակետերով անցնում 914մ, հասնում Շամլուղ, Ախթալա քաղաքային և Ճոճկան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7148մ է: 
  

ՇԱՄԼՈՒՂ-ԱԽԹԱԼԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Շամլուղ, Ախթալա քաղաքային և Ճոճկան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով անցնում է 
1308մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով, 
թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 1400մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
7-8 սահմանակետերով անցնում 772մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 612մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 147մ, 
հասնում անտառի եզրի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով, թիվ 
13-24 սահմանակետերով անցնում է 3070մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 417մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 171մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 27 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրբաժանով 
անցնում 146մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 150մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
հատելով Շամլուղ գնացող ավտոճանապարհը, Ախթալա քաղաքի եզրագծով անցնելով 540մ, հասնում է ջրհավաքի 
թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 406մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով 
անցնում 447մ, հասնում Շամլուղ, Ախթալա քաղաքային և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9586մ է:  
  

ՇԱՄԼՈՒՂ-ՆԵՂՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Շամլուղ, Ախթալա քաղաքային և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի ափին 

գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 434մ, հասնում Շամլուղ քաղաքային, Նեղոց և Հաղպատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը` 434մ է: 
  

ՇԱՄԼՈՒՂ-ՀԱՂՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Շամլուղ քաղաքային, Հաղպատ և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով անցնում 2404մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև անտառի եզրագծով, ժայռի եզրով թեքվում է հարավ, թիվ 2-14 սահմանակետերով 
անցնում 2122մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 111մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից անտառի միջով, ձորով, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, թիվ 17-45 սահմանակետերով անցնում 5971մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով անցնում 
3474մ, հասնում Շամլուղ, Ալավերդի քաղաքային և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14082մ է: 
  

ՇԱՄԼՈՒՂ-ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Շամլուղ, Ալավերդի քաղաքային և Ջիլիզա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 699մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի 
եզրով, թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնում է 2291մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 312մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որից 



հետո թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 825մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 16-22 
սահմանակետերով անցնելով 1428մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 24-30 սահմանակետերով անցնելով 1041մ, հասնում է 
թիվ 31 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը անտառի բացատով, թիվ 32-39 սահմանակետերով անցնելով 
908մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
անցում 68մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և անտառի 
եզրագծով, ջրբաժանի թիվ 42-44 սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 482մ, հասնում ավտոճանապարհի 
եզրի թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրհավաքով, ապա 
շրջանցելով ջրհավաքը, թիվ 48-51 սահմանակետերով անցնելով 1098մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 53-57 սահմանակետերով անցնում 
է 814մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 
59-62 սահմանակետերով անցնում է 504մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 616մ, հասնում թիվ 68 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 69 
սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 571մ, հասնում 
թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 225մ, հասնում թիվ 71 
սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 
534մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 313մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 74 սահմանակետին: Թիվ 74 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 75 սահմանակետով անցնում 819մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևեկլք, թիվ 77-79 սահմանակետերով անցնելով 1335մ, հասնում է Շամլուղ, Ալավերդի քաղաքային և 
Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի երկարությունը 15609մ է: 
  

ՇԱՄԼՈՒՂ-ՋԻԼԻԶԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «է»-«Ա» 
  
 Շամլուղ քաղաքային, Ջիլիզա գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անցնում 103մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, ապա արևմուտք և 
տեղանքի բարդ կտրվածքներով, անտառի եզրով, թիվ 2-19 սահմանակետերով անցնում 2533մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 21-38 
սահմանակետերով անցնում 5223մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 801մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 42 սահմանակետին: 
Թիվ 42 սահմանակետից ջրբաժանով նույն ուղղությամբ, թիվ 43-47 սահմանակետերով անցնում է 1548մ, հասնում է 
անտառի եզրի թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, նորից անտառի եզրով, թիվ 49-51 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում Շամլուղ քաղաքային, 
Ջիլիզա և Աքորի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11608մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.5 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Տաշիր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Միխայելովկա, «Բ»-«Գ» հատվածով` Պետրովկա 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեդովկա և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ուռուտ գյուղական 
համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սարատովկա, «Զ»-«Է» հատվածով` Նովոսելցովո և «Է»-«Ը» 
հատվածով` Կաթնառատ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Մեծավան 
գյուղական համայնքին: 

  



ՏԱՇԻՐ– ՄԻԽԱՅԵԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Տաշիր քաղաքային, Մեծավան և Միխայելովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառաշերտի եզրով անցնում 
960մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատելով Տաշիր-Մեծավան միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 635մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառաշերտի եզրով, 
թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1686մ, հասնում ճանապարհի և Տաշիր գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 
6 սահմանակետով անցնում 666մ, հատելով Միխայելովկա գնացող ճանապարհը, հասնում Տաշիր քաղաքային, 
Միխայելովկա և Պետրովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3947մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ-ՊԵՏՐՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Տաշիր քաղաքային, Պետրովկա և Միխայելովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 600մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1340մ, հասնում է բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում է 393մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում է 154մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 866մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1079մ, 
հասնում է 1886.5մ նիշ ունեցող Սիսյատսկայա եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Տաշիր քաղաքային, 
Պետրովկա և Մեդովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4434մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ– ՄԵԴՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Տաշիր քաղաքային, Պետրովկա և Մեդովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 1360մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 572մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 4 սահմանակետով 
անցնում 874մ, հասնում Մեդովկա-Տաշիր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը Տաշիր գնացող նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
1073մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 4291մ, հասնում Տաշիր քաղաքային, Մեդովկա և Ուռուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8169մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ– ՈՒՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Տաշիր քաղաքային, Մեդովկա և Ուռուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 403մ, հատելով Տաշիր գետի վտակը, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 733մ, հասնում 1511.0մ 
նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 708մ, հասնում խոտհարքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1063մ, հասնում թամբի վրա 
գտնվող Տաշիր քաղաքային, Ուռուտ և Սարատովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2907մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ-ՍԱՐԱՏՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Տաշիր քաղաքային, Սարատովկա և Նովոսելցովո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառաշերտի և վարելահողի 
եզրով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1579մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
արևելք, վարելահողի և անտառաշերտի եզրով անցնում 453մ, հասնում Տաշիր գետի ափին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը Տաշիր գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 313մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, անցնում 115մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, հատելով 
ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև հատում Տաշիր գետի վտակը, քարհանքի եզրագծով 
անցնելով 619մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, քարհանքի եզրագծով, դաշտային ճանապարհով անցնելով 359մ, 
հասնում Տաշիր-Ստեփանավան հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը վերը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 272մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
անտառաշերտի և արոտավայրի եզրով անցնում 415մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում բլրի ստորոտի 
վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-17 
սահմանակետերով անցնում 1928մ, հասնում Տաշիր քաղաքային, Սարատովկա և Ուռուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6549մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ-ՆՈՎՈՍԵԼՑՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Տաշիր քաղաքային, Նովոսելցովո և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի և անտառաշերտի 
եզրով անցնում 1848մ, հատելով Նովոսելցովո գնացող ճանապարհը, հասնում Տաշիր քաղաքային, Սարատովկա և 
Նովոսելցովո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1848մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ-ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Տաշիր քաղաքային, Կաթնառատ և Մեծավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, ապա նորից հարավ-
արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 3606մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում 
է հյուսիս-արևելք, անցնում 1741մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով թիվ 6-16 սահմանակետերով 1955մ, հասնում է Տաշիր քաղաքային, Կաթնառատ և Նովոսելցովո 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7302մ է: 
  

ՏԱՇԻՐ-ՄԵԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Տաշիր քաղաքային, Մեծավան և Միխայելովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, Գյուլիբուլաղ գետակը, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 3449մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 3273մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1253մ, հասնում Տաշիր 
քաղաքային, Մեծավան և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7975մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.6 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



Ագարակ գյուղական համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Օձուն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հովնանաձոր գյուղական համայնքին, «Դ»-
«Ե» հատվածով` Յաղդան գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Ամրակից գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Լոռի-Բերդ 
գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Լեջան գյուղական համայնքին: 

  
ԱԳԱՐԱԿ -ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ագարակ, Լեջան և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 552մ, հասնում Ագարակ, Պրիվոլնոյե և Օձուն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 552մ է: 
  

 ԱԳԱՐԱԿ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ագարակ. Պրիվոլնոյե և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2140.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 550մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում է 1373մ, հասնում Ագարակ, Օձուն և Հովնանաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1923մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ագարակ, Հովնանաձոր և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 648մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 124մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 204մ, հասնում 2090.4մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, ջրբաժանի թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում է 1932մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ուղիղ գծով անցնում 1423մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 122մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 463մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 27 
սահմանակետով անցնում 658մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Ագարակ, Հովնանաձոր և Յաղդան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5574մ է:  
  

ԱԳԱՐԱԿ-ՅԱՂԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ագարակ, Հովնանաձոր և Յաղդան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 325մ, 
հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 765մ, հասնում թիվ 
4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 915մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-10 սահմանակետերով, Ահնիձոր գետով անցնում 2897մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12-14 սահմանակետերով 
անցնում 1100մ, հասնում Ագարակ, Յաղդան և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6002մ է : 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ագարակ, Ամրակից և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1469մ, հասնում Ագարակ, Գյուլագարակ և Յաղդան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1469մ է : 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ԱՄՐԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ագարակ, Լոռի Բերդ և Ամրակից գյուղական համայնքների տարածքներ բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 
2398մ, հասնում Ագարակ, Ամրակից և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2398մ է : 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Է»-«Ը» 
  
Ագարակ, Լեջան և Լոռի Բերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1095մ, 
հատելով մաքրման կայանի եզրագիծը, հասնում Ագարակ, Լոռի Բերդ և Ամրակից գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1095մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ԼԵՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Ագարակ, Լեջան և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1136մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1192մ, հասնում 
բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 1144մ, հասնում 2101.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնելով 
1954մ, հասնում 1743.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 244մ, հասնում 1662.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 297մ, հասնում լանջի թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 106մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնում 1693մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնելով 1878մ, հասնում Լոռու 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, ապա ջրանցքով անցնելով 245մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին, որտեղից վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-34 սահմանակետերով 
անցնում 981մ, հասնում Լոռի բերդ-Ագարակ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, 36-41 
սահմանակետերով անցնելով 1968մ, հասնում է Ագարակ, Լեջան և Լոռի Բերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12838մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.7 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԹԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Աթան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին, 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ահնիձոր և «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Շամուտ գյուղական համայնքներին: 
  



ԱԹԱՆ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ԱԹԱՆ-ԱՀՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Աթան, Ահնիձոր և Շամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 
542մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1049մ, հասնում բլրի գագաթի և անտառի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում է 289 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-7 
սահմանակետերով անցնում է 820մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 801մ, հասնում է Աթան, Ահնիձոր գյուղական համայնքների 
և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3951մ է:  
  

ԱԹԱՆ-ՇԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Գ»-«Ա» 
  
Աթան, Շամուտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 
589մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 659մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 913մ, հասնում բլրի գագաթի 
թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1535մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, Մարց գետի վտակը, թիվ 1-16 սահմանակետերով 
անցնում 566մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 906մ, 
հասնում Աթան, Շամուտ և Ահնիձոր գյուղական համայքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5168մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.8 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԶՆՎԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ  

  
Ազնվաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գարգառ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Բազում գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դարպաս գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արջուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Պուշկինո 
գյուղական համայնքին: 

  
ԱԶՆՎԱՁՈՐ-ԳԱՐԳԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ազնվաձոր, Պուշկինո և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1055մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 
սահմանակետին, ապա նորից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 871մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 103մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 45մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 33մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 261մ, հասնում 2165մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 755 մ, հասնում 



Չալաբի գետի ափին գտնվող Ազնվաձոր, Բազում և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3123մ է: 
  

ԱԶՆՎԱՁՈՐ-ԲԱԶՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ազնվաձոր, Բազում և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1840մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև հատում Ստեփանավան գնացող 
ավտոճանապարհը, անցնում 208մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
հատում է Ստեփանավան գնացող ավտոճանապարհը, անցնում 1167մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 901մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597մ, հասնում Չալաբի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 
2054մ, հասնում 1842.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Ազնվաձոր, Դարպաս և Բազում գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6768մ է: 
  

ԱԶՆՎԱՁՈՐ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ազնվաձոր, Բազում և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնում 473մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 789մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 227մ, հասնում 1842.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Ազնվաձոր, Դարպաս և Արջուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1489մ է: 
  

ԱԶՆՎԱՁՈՐ-ԱՐՋՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ազնվաձոր, Արջուտ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 574 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 124մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 441մ, հասնում 2533.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 687մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 1134մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետով անցնելով 979մ, հասնում 1457.1 նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով բարձունքները և թիվ 15-19 սահմանակետերը, անցնում 2101մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 250մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 21 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
խոտհարքի եզրագծով անցնելով 264մ, հասնում թամբի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23-25 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնելով 
1595մ, հասնում լանջի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ջրբաժանի թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնելով 1156մ, վարելահողի եզրով հասնում Ազնվաձոր, Արջուտ և 
Դարպաս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9305մ է: 
  

ԱԶՆՎԱՁՈՐ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ազնվաձոր, Պուշկինո և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 54մ, հասնում է Ազնվաձոր, Արջուտ և 
Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 



«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 54մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.9 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՀՆԻՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ահնիձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շամուտ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աթան գյուղական 

համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տավուշի մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով ` 
Լորուտ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՀՆԻՁՈՐ-ՇԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ահնիձոր, Լորուտ և Շամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 306մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 646մ, հասնում երկաթգծի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 390մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, 
որից հետո անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 220մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 714մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 11 
սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 213մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, շրջանցելով անտառը, թիվ 13 
սահմանակետով անցնելով 681մ, հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 440մ, հասնում է ջրբաժանին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս, ջրբաժանով անցնելով 465մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 681մ, հասնում է Ահնիձոր, Աթան և Շամուտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4886մ է:  
  

ԱՀՆԻՁՈՐ-ԱԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ահնիձոր, Շամուտ և Աթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 
542մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1049մ, հասնում բլրի գագաթի և անտառի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում է 289մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-7 
սահմանակետերով անցնում է 820մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 450մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 801մ, հասնում է Ահնիձոր, Աթան գյուղական համայնքների 
և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3951մ է:  
  

ԱՀՆԻՁՈՐ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ԱՀՆԻՁՈՐ-ԼՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
Ահնիձոր, Լորուտ և Շամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 341 մ, 



հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 
336մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 
886մ, հասնում է 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 8-14 
սահմանակետերով անցնում է 2204մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 571մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում է 8091մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 58մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք թիվ 19-26 սահմանակետերով անցնում է 1738մ, հասնում է 
թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 238մ, հասնում է Ահնիձոր, Լորուտ և 
Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14463մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.10 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՄՐԱԿԻՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ամրակից գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռի Բերդ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Ագարակ 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Գարգառ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Պուշկինո գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Ստեփանավան քաղաքային համայնքին:  

  
ԱՄՐԱԿԻՑ-ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ամրակից, Լոռի Բերդ գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է Ձորագետով դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 2123մ, հասնում Ձորագետի ափին գտնվող Ամրակից, Ագարակ և Լոռի Բերդ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2123մ է: 
  

ԱՄՐԱԿԻՑ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ձորագետ գետի ափին գտնվող Ամրակից, Ագարակ և Լոռի Բերդ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է Ձորագետով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-
12 սահմանակետերով անցնում 2398մ, հասնում Ամրակից, Գյուլագարակ և Ագարակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2398մ է: 
  

ԱՄՐԱԿԻՑ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ամրակից, Գյուլագարակ և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կուրթանի ջրանցքը, 
վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 956մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 827մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 47մ, 
հասնում խոտհարքի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 82մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 280մ, հասնում Ամրակից-Գյուլագարակ 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով 
նույն ուղղությամբ, հատելով վերը նշված ճանապարհը, վարելահողի և խոտհարքի եզրով անցնելով 1460մ, հասնում 
է Ամրակից, Գարգառ և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  



 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3654մ է: 
  

ԱՄՐԱԿԻՑ-ԳԱՐԳԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ամրակից, Պուշկինո և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհների խաչմերուկից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 895մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 168մ, հասնում Ամրակից, Գյուլագարակ և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1063մ է: 
  

ԱՄՐԱԿԻՑ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ամրակից, Պուշկինո գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
476մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 387մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 750մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 8-10 սահմանակետերով անցնում 878մ, 
հասնում Ամրակից, Պուշկինո և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3419մ է: 
  

ԱՄՐԱԿԻՑ-ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ամրակից, Լոռի Բերդ գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը փորձադաշտի և վարելահողի միջնակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում Ստեփանավան-Գյուլագարակ ավտոճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 387մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը Ստեփանավան քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 318մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 116մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում է 326մ, հասնում թռչնաբուծական  ֆաբրիկայի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև նշված ֆաբրիկայի ցանկապատով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 231մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, շրջանցելով 
Ստեփանավան քաղաքի եզրագիծը, անցնում է 164մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի 
արևմուտք, անցնում 108մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
246մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 115մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-14 
սահմանակետերով անցնելով 945մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որից հետո անտառի եզրով սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 598մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 354մ, հասնում Ամրակից, Պուշկինո գյուղական և Ստեփանավան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4471մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.11 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՀԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Այգեհատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:  
Այգեհատ գյուղական համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թումանյան քաղաքային 



համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաթեր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Օձուն գյուղական համայնքին: 

  
ԱՅԳԵՀԱՏ-ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Այգեհատ, Օձուն գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 3240մ, հասնում 1181,4մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ- արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 733մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, բացատի եզրով, թիվ 5-7 
սահմանակետերով անցնում 785մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, անցնում 212մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս, անցնում 153մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ջրբաժանով, անտառի եզրով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 
594մ, հասնում 1194,7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով, անտառի եզրով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 908մ, հասնում 1125,7մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ 
գետին զուգահեռ թեքվում է հյուսիս, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 568մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: 
Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 68մ, հասնում երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 25 
սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը երկաթգծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 26-39 
սահմանակետերով անցնում 2261մ, շրջանցելով Քոբեր կայարանը, հասնում Այգեհատ, Ծաթեր գյուղական և 
Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա» -«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10087մ է: 
  

ԱՅԳԵՀԱՏ-ԾԱԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Այգեհատ, Ծաթեր և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնելով 1254մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 
սահմանակետով անցնելով 1163մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թփուտների միջով հատելով երկաթգիծը, հանրապետական 
նշանակության ճանապարհը, անցնելով 429մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող Այգեհատ, Ծաթեր գյուղական և 
Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2846մ է:  
  

ԱՅԳԵՀԱՏ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Այգեհատ, Օձուն գյուղական և Թումանյանի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1390մ, հասնում Դեբեդ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 605մ, հասնում Դեբեդ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, 
Դեբեդ գետի վտակով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 10-19 սահմանակետերով անցնում 1406մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնում 776մ, հասնում Դեբեդ գետի աջ ափին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 965մ, հատելով երկաթգիծը, թփակալված 
արոտը, քարափը, օդանավակայանի ցանկապատով, վարելահողի եզրով հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որտեղից հատելով Օձուն-Այգեհատ միջհամայնքային ավտոճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 605մ, 
հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 515մ, 
հասնում ջրատարի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, նշված 
ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 167մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնում 554մ, հասնում ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնում 1666մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, միջնակով անցնում 101մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: 



Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնում 709մ, հասնում 
Այգեհատ, Օձուն և Ծաթեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9459մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.12 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Անտառամուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնակամ մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կուրթան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ձորագյուղ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վահագնի գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հոբարձի և «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդաբլուր գյուղական 
համայնքներին: 

  
ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ-ԿՈՒՐԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Անտառամուտ, Կուրթան և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանաման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 114մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 272մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 
522մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 335մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 671մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 9 
սահմանակետով անցնելով 452մ, հասնում 1545.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ բլուրների գագաթներով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 802մ, հասնում 
անտառի եզրին տեղադրված թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 912մ, հասնում 1522.9մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-
18 սահմանակետերով անցնելով 1077մ, հասնում Անտառամուտ, Կուրթան և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5158 մ է:  
  

ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ-ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Անտառամուտ, Ձորագյուղ և Կուրթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 614մ, հատելով Ձորագյուղ գնացող ճանապարհը, 
հասնում ջրհավաքի, Անտառամուտ, Ձորագյուղ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 614մ է:  
  

ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Անտառամուտ, Վահագնի և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 438մ, հասնում 1375.1մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, անցնում 498մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 85մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, ճանապարհի և բնակավայրի եզրով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1274մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 187մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 364մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 113մ, հասնում թիվ 10 



սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է արևելք, անցնում 543մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով, անտառամեջի 
ձորակով անցնում 5359մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
ձորով, թիվ 14-24 սահմանակետերով անցնում 1486մ, հասնում Անտառամուտ, Վահագնի և Հոբարձի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10350մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ-ՀՈԲԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Անտառամուտ, Հոբարձի և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում Անտառամուտ, Հոբարձի և Վահագնի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 974մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Անտառամուտ, Վարդաբլուր և Կուրթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որից հետո կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1817մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 649մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով 
անցնում 1140մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնելով 128մ, հասնում Անտառամուտ, 
Վարդաբլուր և Հոբարձի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4213մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.13 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Անտառաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարգահովիտ գյուղական համայնքին, 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Լերմոնտովո 
գյուղական համայնքին: 

  
ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող Անտառաշեն, Մարգահովիտ և Լերմոնտովո գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 620մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, անտառով, թիվ 4-14 սահմանակետերով անցնում 
2360մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 776մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 973մ, հասնում թիվ 
19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 474մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 291մ, հասնում թիվ 
21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 541մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 137մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 861մ, հասնում 
թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, ապա արևմուտք, անցնում 1163մ, հասնում Անտառաշեն, 
Մարգահովիտ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 



սահմանակետին:  
«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7877մ է: 

  
ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ-ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող Անտառաշեն, Լերմոնտովո և Մարգահովիտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
խոտհարքի և արոտի միջնակով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 664մ, հատելով ճանապարհի շրջադարձը, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 700մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից առվով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 253մ, հասնում ձորակի ու առվի հատման թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով հոսանքին հակառակ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 128մ, հատում 
միջգյուղյա ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, շրջանցելով կառուցապատ շենքի արևմտյան մասը, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 428մ, 
ճանապարհով հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, հոսանքին հակառակ, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնելով 1617 
մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 225մ դաշտային ճանապարհով, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 45մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 241մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Գարպի գետակը, անտառի եզրով, թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնելով 1949մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 238մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 628մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 524մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1389մ, հասնում Անտառաշեն, Լերմոնտովո 
գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9511մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.14 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՎԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ  

  
Արդվի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Արդվի գյուղական համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է 

Օձուն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Մղարթ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԱՐԴՎԻ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արդվի, Մղարթ և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 4006մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով, անցնում 1382մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 320մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, Լոռու ջրանցքով, թիվ 17-28 
սահմանակետերով անցնում 1481մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-



արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 1274մ, հասնում Արդվի, Օձուն և Մղարթ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8463մ է: 
  

ԱՐԴՎԻ-ՄՂԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 
  
Արդվի, Մղարթ և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 401մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում 1601մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 142մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12-14 
սահմանակետերով անցնում 397մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից նորից ջրբաժանով, 
թիվ 16-22 սահմանակետերով անցնում է 2672մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք թիվ 24 սահմանակետով անցնում 506մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 527մ, հասնում Արդվի, Մղարթ և Օձուն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6513մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.15 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՋՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Արջուտ գյուղական համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պուշկինո գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ազնվաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դարպաս գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեռնապատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՐՋՈՒՏ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բազումի լեռնաշղթայի վրա գտնվող Արջուտ, Նոր Խաչակապ և Պուշկինո գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով 2539մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1227մ, հասնում թամբի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 395մ, հասնում 2568.0մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 625մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 469մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 439մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
397մ, հասնում 2796.2մ նիշ ունեցող Բզովդալ բարձունքի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 483մ, հասնում է Արջուտ, Պուշկինո և Ազնվաձոր համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6574մ է:  
  

ԱՐՋՈՒՏ-ԱԶՆՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արջուտ, Ազնվաձոր և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 574մ հասնում ջրբաժանի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 124մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 441մ, հասնում 2533.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 



անցնում 687մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 1134մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետով անցնելով 979մ, հասնում 1457.1մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով բարձունքները և թիվ 15-19 սահմանակետերը, անցնում 2101մ, հասնում ջրբաժանի 
թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 250մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 21 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
խոտհարքի եզրագծով անցնելով 264մ, հասնում թամբի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23-25 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնելով 
1595մ, հասնում լանջի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ջրբաժանի թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնելով 1156մ, վարելահողի եզրով հասնում Արջուտ, Ազնվաձոր և 
Դարպաս համայնքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9305մ է: 
  

ԱՐՋՈՒՏ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արջուտ, Դարպաս և Ազնվաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 130մ, հասնում 1868.9մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 369մ , 
հասնում թամբի թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 652մ, հասնում աղբանոցի եզրագծի և ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրհավաքով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 742մ, հասնում 
վարելահողի եզրի և տնամերձերի ցանկապատի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 204մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, հատելով ավտոճանապարհը, 
երկաթգիծը, անցնելով 509մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
արևմուտք, Փամբակ գետով, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 453մ, հասնում Փամբակ գետի ջրխառնուրդի թիվ 10 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 115մ, հասնում Արջուտ, Դարպաս և 
Լեռնապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3175մ է: 
  

ԱՐՋՈՒՏ-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Արջուտ, Լեռնապատ և Նոր-Խաչակապ գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 780մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 288մ, հասնում է 
ջրահավաքի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ջրահավաքով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 331մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում 
է նույն ուղղությամբ, հատելով ավտոճանապարհը, անցնելով 150մ հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, Փամբակ գետով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 244մ, 
հասնում Արջուտ, Լեռնապատ և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2155մ է: 
  

ԱՐՋՈՒՏ-ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Արջուտ, Նոր Խաչակապ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-31 սահմանակետերով 
անցնելով 2246մ, հասնում է 2472.1մ նիշ ունեցող Ուզունգյունեյ բարձունքի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 33-48 սահմանակետերով 
անցնելով 1010մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, Աղսու գետակի վտակով, թիվ 50-59 սահմանակետերով անցնելով 1221մ, 
հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60-63 
սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում Աղսու գետի ջրախառնուրդի թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 88մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 



շրջադարձի և վարելահողի եզրագծի թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 67-71 սահմանակետերով անցնում 2004մ, հասնում թիվ 72 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 73-75 սահմանակետերով 
անցնելով 1524մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 77-91 սահմանակետերով անցնելով 2780մ, հասնում Աղսու գետի ափին գտնվող թիվ 92 
սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 93-104 սահմանակետերով անցնելով 
3348մ, հատելով Վանաձոր-Սպիտակ ավտոճանապարհը, երկաթգիծը, հասնում է Փամբակ գետի ափին գտնվող 
Արջուտ, Նոր Խաչակապ և Լեռնապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14944մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.16 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արևաշող գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պուշկինո գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Նոր-Խաչակապ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաձոր գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Սպիտակ քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Շենավան գյուղական 
համայնքին: 

  
ԱՐԵՎԱՇՈՂ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արևաշող, Շենավան և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը 2836.5մ նիշ ունեցող Շիշթեփե բարձունքից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-
7 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 385մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև Բզովդալի 
լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 9-42 սահմանակետերով անցնելով 2228մ, հասնում 
2650.2մ նիշ ունեցող Արևաշող, Նոր Խաչակապ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2612 մ է: 
  

ԱՐԵՎԱՇՈՂ-ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  
Արևաշող, Նոր Խաչակապ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, Բզովդալի լեռնաշղթայով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 378մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ, 
թիվ 5-15 սահմանակետերով անցնում է 558մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որից շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ապա թեքվում հարավ, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում 354մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1290մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում 2462.0մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնելով 368մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 352մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 423մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: 
Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով 
անցնում է 527մ, հասնում Արևաշող, Նոր Խաչակապ և Քարաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4250մ է: 
  

ԱՐԵՎԱՇՈՂ-ՔԱՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Արևաշող, Քարաձոր և Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը 2584.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
344մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանի թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 863մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի
հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 880մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 575մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 126մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 216մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 630մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 596մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, 
բլուրներով, թիվ 13-21 սահմանակետերով անցնելով 3191 մ, ջրհավաքով հասնում է Քարաձոր, Արևաշող գյուղական 
և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7421մ է: 
  

ԱՐԵՎԱՇՈՂ-ՍՊԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Արևաշող, Շենավան գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 532մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, անցնելով 396մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 343մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 689մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով, 
ջրբաժանով անցնելով 1106մ, հասնում 1691.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով, Արևաշող և Սպիտակ քաղաքի տնամերձերի 
եզրագծով անցնելով 288մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 8 սահմանակետին, ապա ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 58մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի 
արևելք, ճանապարհի եզրով անցնելով 202մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
նույն ջրհավաքով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնելով 1184մ, 
հասնում Արևաշող, Քարաձոր գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4798մ է: 
  

ԱՐԵՎԱՇՈՂ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Արևաշող, Պուշկինո և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով հատելով բարձունքներ, 
անցնելով 586մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք և թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 971մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-30 սահմանակետերով անցնում է 2421մ, հասնում է թիվ 
31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 609մ, հասնում 
2644,2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, անցնում 789մ, հասնում 2509.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 281 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 34 
սահմանակետն, որից հետո կրկին թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնելով 1047մ, 
հասնում լանջի թիվ 37 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 715մ, հատելով 
ձորակը, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 242մ, հասնում 2220,2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 
39 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 204մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնելով 317մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ջրբաժանով, բլուրներով, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1475մ, հասնում 1971,6մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 377մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին, ապա հատելով Շենավան գնացող ավտոճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնում է 163մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք անցնում է 178մ, հասնում 1892,1մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 51-56 սահմանակետերով անցնում 1183մ, հասնում 1853,1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի 57 



սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնելով 
228մ, հասնում Արևաշող, Շենավան գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11786մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.17 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՔՈՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Աքորի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջիլիզա գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Ալավերդի քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Օձուն գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կաճաճկուտ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՔՈՐԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ԱՔՈՐԻ-ՋԻԼԻԶԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աքորի, Ջիլիզա գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջի ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1759մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 2096մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից անտառի 
եզրագծի ոլորաններով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում է 17772մ, հասնում Աքորի, Ջիլիզա գյուղական և 
Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21627մ է: 
  

ԱՔՈՐԻ-ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աքորի, Ջիլիզա գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 963մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 242մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով, ջրհավաքով անցնում 232մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-11 սահմանակետերով 
անցնում 3328մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 13 
սահմանակետով անցում 725մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 700մ, հասնում ձորակի թիվ 
17սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնում 
1114մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը ավտոճանապարհով անցնում է 179մ, հասնում 23 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 376մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 223 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 246մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի 
թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 853մ, հասնում 1412.2մ նիշ ունեցող Դարկ բարձունքի թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի եզրով, 
ջրբաժանով թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 584մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որից հետո թիվ 35-37 
սահմանակետերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 1133մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 38 սահմանակետին: 



Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 315մ, հասնում թիվ 39 
սահմանակետին, որից կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 306մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, շրջանցելով քաղաքի եզրագիծը, անցնում 427մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 526մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի և Ալավերդի քաղաքի եզրագծով, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնելով 
517մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, Սանահին-Ալավերդի ճանապարհին զուգահեռ, դրանից 20մ հեռավորության վրա գտնվող հյուսիսային 
փլվածքի եզրագծով, թիվ 46 սահմանակետով անցնելով 816մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը Սանահին կայարանի բնակելի թաղամասի եզրագծով, թիվ 48-54 սահմանակետերով անցնում է 
1805մ, հասնում Աքորի, Օձուն գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման` Դեբեդ 
գետի վտակի ափին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16149մ է: 
  

ԱՔՈՐԻ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աքորի, Օձուն և Հագվի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի ձախ վտակի ափին 

գտնվող «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-
3 սահմանակետերով անցնելով 264մ, հասնում է Աքորի, Օձուն գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 264մ է: 
  

ԱՔՈՐԻ-ՀԱԳՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Դեբեդ գետի ափին գտնվող Աքորի, Հագվի և Կաճաճկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետի ձախակողմյան վտակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնելով 699մ, հասնում Աքորի, Օձուն և Հագվի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի ձախակողմյան վտակի ափին գտնվող «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 699մ է:  
  

ԱՔՈՐԻ-ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Աքորի, Կաճաճկուտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-48 
սահմանակետերով անցնում 7683մ, հասնում լեռնանցքի և ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-78 
սահմանակետերով անցնում 2476մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 233մ, հատում դաշտային 
ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով անցնում 
270մ, հասնում 1814.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Թիվ 81 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 495մ, ճանապարհով հասնում ջրբաժանի թիվ 82 
սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 83 սահմանակետով անցնելով 799մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 
84 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 85-88 
սահմանակետերով անցնելով 1068մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, այնուհետև հատելով ճանապարհը, 
վարելահողի եզրով, Կաճաճկուտ բնակավայրի եզրագծով, թիվ 90-91 սահմանակետերով անցնելով 529մ, հասնում 
թիվ 92 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 248մ, ճանապարհով հասնում թիվ 93 
սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 94-98 
սահմանակետերով անցնելով 1427մ, հասնում 1633.0մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 99 սահմանակետին, այնուհետև 
նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 100-102 սահմանակետերով անցնելով 1616մ, հատելով 
ճանապարհը, հասնում 1137.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 54 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ 
անցնում 230մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 104 սահմանակետին: Թիվ 104 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 383մ, հատելով ճանապարհը, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող Աքորի, 
Կաճաճկուտ և Հագվի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17457մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 



  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.18 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԱԶՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Բազում գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գյուլագարակ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վահագնի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քարաբերդ 
գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վանաձոր քաղաքային և «Ե»-«Զ» հատվածով` Դարպաս 
գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ազնվաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-
«Ա» հատվածով` Գարգառ գյուղական համայնքին:  

  
ԲԱԶՈՒՄ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բազում, Գյուլագարակ և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով 
անցնում 631մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 374մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 101մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 16-26 սահմանակետերով անցնում 
1216մ, հասնում Բազում, Գյուլագարակ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2453մ է: 
  

ԲԱԶՈՒՄ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Բազում, Գյուլագարակ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում ջրբաժանով 
և անտառի եզրով 1152մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 360մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև թիվ 5 սահմանակետից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ժայռի 
եզրագծով, թիվ 6-18 սահմանակետերով սահմանագիծը անցնում է 1020մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից 
հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1994մ, հասնում բլրի 
գագաթի Բազում, Վահագնի և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4524մ է: 
  

ԲԱԶՈՒՄ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բազում, Քարաբերդ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 461մ, հասնում է 2386.8 մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, ջրբաժանով, վարելահողի եզրով 
անցնելով 368մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 263մ, 
հասնում 2094.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
անցնելով 538մ, հասնում վարելահողերի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնելով 3314մ, 
հասնում 1814.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 826մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում է 1470 մ, հասնում է Բազում, Քարաբերդ գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7240մ է: 



  
ԲԱԶՈՒՄ-ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Բազում, Դարպաս գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո 
բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնելով 153մ, հասնում թիվ 
3 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Տարոն թաղամասի եզրագծով 
անցնելով 438մ, հասնում լանջի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
164մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
167 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-10 սահմանակետերով 
անցնելով 800մ, հասնում Վանաձոր քաղաքի եզրագծի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 625մ, հասնում հատուկ նշանակության հողերի և 
ջերմատան եզրի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով շրջանցելով ջերմատունը, անցնելով 563մ, հասնում 
ջերմատան ցանկապատի թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնում 123մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-18 սահմանակետերով 
անցնելով 215 մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, 
անցնելով 93մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 63մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 43մ, հասնում 
ձորակի եզրի թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23 
սահմանակետով անցնելով 201 մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնելով 312մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 82մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 146մ, հասնում գերեզմանոցի եզրագծի 
թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, գերեզմանոցի 
եզրագծով, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնելով 470մ, հասնում գերեզմանոցի եզրի թիվ 33 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գերեզմանոցի եզրագծով, թիվ 34-37 սահմանակետերով անցնելով 
583մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 39-40 սահմանակետերով անցնելով 576մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրագծով անցնելով 432մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 173մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, 
այնուհետև բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45-51 սահմանակետերով անցնելով 942մ, 
հասնում ջրհավաքի թիվ 52 սահմանակետին, որից հետո ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 53 
սահմանակետով անցնելով 392մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 433մ, հասնում Բազում, Քարաբերդ 
գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8424մ է:  
  

ԲԱԶՈՒՄ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 1842.6 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Բազում, Դարպաս և Ազնվաձոր համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում անտառի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 710մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 313մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 561մ, հասնում բլրի 
գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 400մ, 
հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
323մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
արտադրական մասի եզրով անցնելով 183մ, հասնում Բազում, Դարպաս գյուղական և Վանաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2490մ է: 
  

 ԲԱԶՈՒՄ-ԱԶՆՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  



Բազում, Ազնվաձոր և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1840մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև հատում Ստեփանավան գնացող 
ավտոճանապարհը, անցնում 208մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
հատում է Ստեփանավան գնացող ավտոճանապարհը, անցնում 1167մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 901մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 597մ, հասնում Չալաբի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 
2054մ, հասնում 1842.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Բազում, Դարպաս և Ազնվաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6768մ է: 
  

ԲԱԶՈՒՄ-ԳԱՐԳԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
 Բազում, Գյուլագարակ և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 1 սահմանակետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 321մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 189մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-15 սահմանակետերով անցնում 3737մ, հասնում 2155.2մ նիշ ունեցող 
թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում 203մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում Բազում, Գարգառ և Ազնվաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5274մ Է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.19 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղվահովիտ գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Ա» հատվածով` Կաթնառատ գյուղական համայնքին: 
  

ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ-ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Բլագոդարնոյե, Մեղվահովիտ և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 1310մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2106մ, հասնում Կարակալա գետի ափին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, Կարակալա գետի ոլորաններով, թիվ 3-85 սահմանակետերով անցնում 13150մ, հասնում 
Կարակալա գետի ափին գտնվող Բլագոդարնոյե, Մեղվահովիտ և Կաթնառատ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16566մ է:  
  

ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ-ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 
  
Բլագոդարնոյե, Մեղվահովիտ և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Պող գետով, թիվ 1-26 
սահմանակետերով անցնում 5313մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 28-38 սահմանակետերով անցնում է 3993մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, 
անցնելով 450մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 



41-42 սահմանակետերով 983մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետեև թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 44-45 
սահմանակետերով անցնելով 797մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 47 սահմանակետով անցնում 156մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, 
անցնում թիվ 49-77 սահմանակետերով 9484մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք և հյուսիս, անցնում թիվ 78-80 սահմանակետերով 
1667մ, հասնում է թիվ 81 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 82 
սահմանակետով 2734մ, հասնում է Կարակալա գետի ափին գտնվող Բլագոդարնոյե, Մեղվահովիտ և Կաթնառատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25578մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.20 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳԱՐԳԱՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գարգառ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ամրակից գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բազում գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ազնվաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Պուշկինո գյուղական համայնքին:  

  
ԳԱՐԳԱՌ-ԱՄՐԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գարգառ, Ամրակից և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհների խաչմերուկից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 895մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 168մ, հասնում Գարգառ, Ամրակից և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1063մ է: 
  

ԳԱՐԳԱՌ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գարգառ, Ամրակից և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգ ուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 564մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 685մ, հասնում 1611.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 224մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 4-5 սահմանակետերով 
անցնելով 922 մ, հասնում նախկին ջրամբարի տարածքի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Գարգառ-Գյուլագարակ ավտոճանապարհը, անցնում 
71մ, հասնում տնամերձի և վարելահողի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 874մ, հասնում է թիվ 
10 սահմանակետին, որից հետո շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, անցնելով 153մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի 
եզրով, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1102մ, հասնում եկեղեցու սահմանագծի թիվ 15 սահմանակետին: 
Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1235մ, հասնում 
թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 121մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 18-48 սահմանակետերով անցնում է 4602մ, հասնում 
Գարգառ, Գյուլագարակ և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10554մ է: 
  

ԳԱՐԳԱՌ-ԲԱԶՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  



 Գարգառ, Գյուլագարակ և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 1 սահմանակետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 321մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 189մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-15 սահմանակետերով անցնում 3737մ, հասնում 2155.2մ նիշ ունեցող 
թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում 203մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում Գարգառ, Բազում և Ազնվաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5274մ է: 
  

 ԳԱՐԳԱՌ-ԱԶՆՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գարգառ, Ազնվաձոր և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1055մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 
սահմանակետին, ապա նորից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 871մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 103մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 45մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվելով դեպի արևելք, անցնելով 33մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 261մ, հասնում 2165մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 755 մ, հասնում 
Չալաբի գետի ափին գտնվող Գարգառ, Ազնվաձոր և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3123մ է: 
  

ԳԱՐԳԱՌ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Գարգառ, Ամրակից և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 520մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 619մ, հասնում 
Գերգերկա գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 684մ, հասնում Գարգառ համայնքի տնամերձերի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1227մ, հասնում Պուշկինո գնացող դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 75մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 900մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով Գերգերկա գետի վտակը, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 1189մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 442մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 3201մ, հասնում 
Գարգառ, Ազնվաձոր և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8856մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.21 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գյուլագարակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ագարակ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Յաղդան 

գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդաբլուր և «Դ»-«Ե» հատվածով` Հոբարձի 
գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վահագնի գյուղական համայնքին, 
հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Բազում գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Գարգառ և «Ը»-



«Ա» հատվածով` Ամրակից գյուղական համայնքներին: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
 Գյուլագարակ, Ամրակից և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնում 1469մ, հասնում Գյուլագարակ, Յաղդան և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1469մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ՅԱՂԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Գյուլագարակ, Յաղդան և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնելով 674մ, հասնում Գյուլագարակ, Յաղդան և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 674մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Գյուլագարակ, Վարդաբլուր և Յաղդան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Ձորագետ գետով, վարելահողի եզրով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, Կիրովի ջրանցքը, թիվ1-12 սահմանակետերով անցնում 2176մ, հասնում է խոտհարքի և 
վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում է 157մ, հասնում 1435.7մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճաանապարհը, անցնում 197մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 378մ, հասնում 
Գյուլագարակ, Վարդաբլուր և Հոբարձի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2907մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ՀՈԲԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գյուլագարակ, Հոբարձի և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 258մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 
1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 569մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով 
անցնում 414մ, հասնում Գարգառ գետակի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև Գարգառ գետակով 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 4-19 սահմանակետերով 2090մ, հասնում է 
վարելահողի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 
վարելահողի եզրի թիվ 21 սահմանակետով 1174մ, հասնում է բլրի գագաթի 1548.9մ նիշ ունեցող թիվ 22 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 135մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով անցնելով 144մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 307մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառաշերտով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում 1837մ, 
հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 172մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 34-44 սահմանակետերով անցնում 2266մ, հասնում 
Գյուլագարակ, Հոբարձի և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9366մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Գյուլագարակ, Վահագնի և Հոբարձի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում թիվ 1 



սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 324մ, հասնում 1611.0մ, նիշ ունեցող թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 298մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 1310մ, հասնում նախկին ջրամբարի տարածքի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գարգառ-Գյուլագարակ 
ավտոճանապարհը, անցնում 36մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 133մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 173մ, հասնում Գյուլագարակ, 
Վահագնի և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2471մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ԲԱԶՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Գյուլագարակ, Բազում և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով 
անցնում 631մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 374մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 101մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 16-26 սահմանակետերով անցնում 
1216մ, հասնում Գյուլագարակ, Բազում և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2453մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ԳԱՐԳԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Գյուլագարակ, Ամրակից և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգ ուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 564մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 685մ, հասնում 1611.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 224մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 4-5 սահմանակետերով 
անցնելով 922 մ, հասնում նախկին ջրամբարի տարածքի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Գարգառ-Գյուլագարակ ավտոճանապարհը, անցնում 
71մ, հասնում տնամերձի և վարելահողի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 874մ, հասնում է թիվ 
10 սահմանակետին, որից հետո շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, անցնելով 153մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի 
եզրով, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1102մ, հասնում եկեղեցու սահմանագծի թիվ 15 սահմանակետին: 
Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1235մ, հասնում 
թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 121մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 18-48 սահմանակետերով անցնում է 4602մ, հասնում 
Գյուլագարակ, Գարգառ և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10554մ է: 
  

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ-ԱՄՐԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Գյուլագարակ, Ամրակից և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կուրթանի ջրանցքը, 
վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 956մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 827մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 47մ, 
հասնում խոտհարքի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնելով 82մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 280մ, հասնում Ամրակից-Գյուլագարակ 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով 



նույն ուղղությամբ, հատելով վերը նշված ճանապարհը, վարելահողի և խոտհարքի եզրով անցնելով 1460մ, հասնում 
է Գյուլագարակ, Գարգառ և Ամրակից գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3654մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.22 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՈԳԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 Գոգարան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուրասար գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սարահարթ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղասար գյուղական 
համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շիրակամուտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Մեծ Պարնի գյուղական համայնքին: 

  
ԳՈԳԱՐԱՆ-ՈՒՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Ա»-«Բ» 

  
 Գոգարան, Ուրասար և Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 541 մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 1170մ, հասնում է 2183.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 782մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 10-20 սահմանակետերով հատելով Մագո գետակը, անցնելով 2463մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-24 սահմանակետերով անցնելով 837մ, հասնում Բզովդալի լեռնաշղթայի վրա գտնվող 
թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն 
լեռնաշղթայի թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնելով 813մ , հասնում է 2746.5 մ նիշ ունեցող Աչայուրտ բարձունքի 
թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 29 սահմանակետով 
անցնում 406մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 46մ, հասնում 
ջրբաժանի Գոգարան, Ուրասար և Սարահարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6595մ է: 
  

ԳՈԳԱՐԱՆ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Գոգարան, Ուրասար և Սարահարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով, թիվ 1-20 սահմանակետերով 
անցնելով 1412մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքի թիվ 22 սահմանակետով անցնելով 1712մ, հասնում 1871.4մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 
սահմանակետով անցնում 250մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-34 սահմանակետերով անցնում 1478մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-37 սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 38 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Գոգարան գնացող ավտոճանապարհը, 
թիվ 39-47 սահմանակետերով անցնելով 4056մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-66 սահմանակետերով, ջրհավաքով անցնելով 3109 մ, հասնում երկու ձորակների 
միացման տեղում գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնելով 822մ, հասնում ձորակում գտնվող Գոգարան, 
Սարահարթ և Գեղասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14044մ է: 
  

ԳՈԳԱՐԱՆ-ԳԵՂԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ» 
  
Ձորակում գտնվող Գոգարան, Սարահարթ և Գեղասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 99մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 132մ, հասնում Գոգարան, Գեղասար և Շիրակամուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 231մ է: 
  

ԳՈԳԱՐԱՆ-ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գոգարան, Մեծ Պարնի և Շիրակամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից Չախկալի գետակի ջրախարնուրդից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
372մ, հասնում ջրբաժանի 2162.5 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 782մ, հասնում 2262.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 
1305մ, հասնում 2438.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 479մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով անցնելով 
542մ, հասնում 2293.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, բլուրների գագաթներով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 1813մ, հասնում 2220.3մ նիշ 
ունեցող Մեծ Մատ բարձունքի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ ջրբաժանով անցնելով 917մ, հասնում 
2103.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով, ձորակներով, թիվ 15-31 սահմանակետերով 
անցնելով 3441մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 298մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 33 
սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 34-37 սահմանակետերով անցնելով 1340մ, հասնում 
Գոգարան, Շիրակամուտ և Գեղասար համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին :

 «Դ»-«Ե» սահամանագծի ընդհանուր երկարությունը 11291մ է :  
  

ԳՈԳԱՐԱՆ-ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ `«Ե»-«Ա»  
  
Գոգարան, Մեծ Պարնի և Ուրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 
1-22 սահմանակետերով անցնում 4326մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, ձորերով, բարձունքները հատելով թիվ 24-26 
սահմանակետերով անցնում է 2687մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 28-34 սահմանակետերով անցնում է 2319մ, հասնում է Չախկալի գետակի 
ջրախառնուրդի մոտ գտնվող Գոգարան, Մեծ Պարնի և Շիրակամուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9333մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.23 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՈՒԳԱՐՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գուգարք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահագնաձոր և «Բ»-«Գ» հատվածով` Վահագնի 

գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարգահովիտ գյուղական համայնքին, 
արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լերմոնտովո գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` 



Շահումյան գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վանաձոր քաղաքային 
համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Քարաբերդ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Փամբակ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԳՈՒԳԱՐՔ-ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գուգարք, Վահագնաձոր և Փամբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-30 սահմանակետերով անցնում 
2030մ, հասնում Գուգարք, Վահագնաձոր և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2030մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Գուգարք, Վահագնի և Վահագնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
3599մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 49 մ, 
հասնում ձորի սկզբին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ձորի ոլորանների, 
թիվ 6-42 սահմանակետերով անցնում 2360մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 1614մ, հասնում Գուգարք, Վահագնի և Մարգահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7621մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գուգարք, Մարգահովիտ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է արևելք, այնուհետև հարավ, անտառի եզրով անցնում է 
2050մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անտառի 
եզրով անցնում 560մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 654մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 362մ, հասնում Գուգարք, Լերմոնտովո և 
Մարգահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3626 մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գուգարք, Մարգահովիտ և Լերմոնտովո համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 2410մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք , անցնում 
77մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 722մ, հասնում Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-10 
սահմանակետերով անցնելով 1090մ, պահեստի ցանկապատով հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 260մ, հասնում Գուգարք, Լերմոնտովո 
և Շահումյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4559մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Գուգարք, Շահումյան գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
895մ, հասնում 1561.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, 
ապա հարավ, քարհանքի եզրով, Շահումյան բնակավայրի եզրագծով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 286մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 1179մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով անցնում 470մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 



սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 449մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետին, որից վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 335մ, 
հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 268մ, հասնում 
բլրի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի և անտառի եզրով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 777մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո նշված 
ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնում 364մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 611մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 44մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 90մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 223մ, հասնում ջրհավաքի 
թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, վարելահողի և խոտհարքի եզրով, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 853մ, հասնում ջրհավաքի 
թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնում 456մ, հասնում ցանկապատի եզրի թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 877մ, հասնում Գուգարք, 
Շահումյան և Լերմոնտովո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8270մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Գուգարք, Քարաբերդ գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնելով 682մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 213մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 9-10 
սահմանակետերով, մաքրման կայանի հյուսիսային եզրով անցնելով 294մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 44մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-19 սահմանակետերով, արտադրական մասի եզրագծով 
անցնելով 546մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, շրջանցելով արտադրական մասը և ջրային տնտեսության հարավային եզրով, թիվ 21-35 
սահմանակետերով անցնելով 3153մ, հասնում Փամբակ գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 
սահմանակետից սահմանագիծը Փամբակ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-46 սահմանակետերով 
անցնելով 1311մ, հասնում Փամբակ գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 74մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 203մ, հասնում Վանաձոր քաղաքի եզրագծի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը Վանաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 49-54 
սահմանակետերով, անտառային հողերի եզրագծով անցնելով 762մ, հասնում Վանաձոր քաղաքի և Գուգարք 
բնակավայրի եզրագծի թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 56-58 սահմանակետերով, Վանաձոր քաղաքի եզրագծով անցնելով 305մ, հասնում թիվ 59 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Վանաձոր քաղաքի եզրագծով, թիվ 60-62 
սահմանակետերով անցնելով 1525մ, հասնում Գուգարք, Շահումյան գյուղական և Վանաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9111մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Գուգարք, Քարաբերդ և Փամբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Փամբակ գետի վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 515մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 389մ, հասնում Գուգարք, Քարաբերդ գյուղական և 
Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 904մ է: 
  

ԳՈՒԳԱՐՔ-ՓԱՄԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Գուգարք, Փամբակ և Վահագնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառով, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնելով 5503մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով 
արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք անտառի եզրով, թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնելով 
2760մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 256.43մ, հասնում Գուգարք, Փամբակ և Քարաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8519մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.24 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏԱԴԵՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դաշտադեմ գյուղական համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պաղաղբյուր, «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեծավան և «Գ»-

«Դ» հատվածով` Ձյունաշող գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծավան 
գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կաթնառատ և «Զ»-«Է» հատվածով` Մեղվահովիտ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին: 

  
ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դաշտադեմ, Պաղաղբյուր գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 375մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-49 սահմանակետերով անցնում 12453 մ, 
հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 457մ, 
հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 52-53 սահմանակետերով 
1245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ջրհավաքի թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 508մ, հասնում 1831.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 
55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 255մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 631մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 15745մ, հասնում Դաշտադեմ, Պաղաղբյուր և Մեծավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17499մ է: 
  

ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ՄԵԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դաշտադեմ, Պաղաղբյուր և Մեծավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 315մ, հասնում է 1729.03մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 229մ, հասնում է 
Դաշտադեմ, Ձյունաշող և Մեծավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18043մ է: 
  

ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ՁՅՈՒՆԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ» 
  
Դաշտադեմ, Մեծավան և Ձյունաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 740մ, հասնում 
1685.3մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի արևելք, անցնում 138մ, հասնում վարելահողի 
եզրի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնելով 1980մ, հատելով Ձյունաշող-Դաշտադեմ ճանապարհը, հասնում Դաշտադեմ, 
Մեծավան և Ձյունաշող համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2858մ է: 
  



ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ՄԵԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ե» 
  
Դաշտադեմ, Ձյունաշող և Մեծավան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 537մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 2452մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը և Գյուլիբուլաղ գետակը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 350մ, հատելով Դաշտադեմ 
գնացող ճանապարհը, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 1521մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը առվով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 11-22 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում Դաշտադեմ, Մեծավան և 
Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5804 մ է: 
  

ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ե»-«Զ» 
  
Դաշտադեմ, Մեծավան և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2478մ, հասնում է Դաշտադեմ, 
Մեղվահովիտ և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2478մ է: 
  

ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Զ»-«Է» 
  
 Դաշտադեմ, Մեղվահովիտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 1-
65 սահմանակետերով անցնում 17171մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
67-70 սահմանակետերով անցնում 1820մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
թիվ 72-74 սահմանակետերով անցնում 1121մ, հասնում Դաշտադեմ, Մեղվահովիտ և Կաթնառատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20112մ է: 
  

ԴԱՇՏԱԴԵՄ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Է»-«Ա» 
  
«Է»- «Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.25 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐՊԱՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դարպաս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բազում գյուղական, «Բ»-«Գ» հատվածով` Վանաձոր 

քաղաքային և «Գ»-«Դ» հատվածով` Շահումյան գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Կոտայքի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-
«Է» հատվածով` Հալավար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Լեռնապատ և «Ը»-«Թ» 
հատվածով` Արջուտ գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Ազնվաձոր գյուղական 
համայնքին: 

  
ԴԱՐՊԱՍ-ԲԱԶՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 1842.6 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Դարպաս, Բազում և Ազնվաձոր համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անտառի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 710մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո 



շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 313մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 561մ, հասնում բլրի 
գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 400մ, 
հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
323մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
արտադրական մասի եզրով անցնելով 183 մ, հասնում Դարպաս, Բազում գյուղական և Վանաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2490մ է: 
  

ԴԱՐՊԱՍ-ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դարպաս, Բազում գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Վանաձոր քաղաքի, Տարոն թաղամասի 
հյուսիսային մասով, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 3270մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 375մ, հասնում է 
արդյունաբերական հանգույցի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, շրջանցելով արդյունաբերական հանգույցի եզրագիծը, թիվ 18-29 սահմանակետերով անցնում 223մ, 
հասնում է Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև Փամբակ գետով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 164մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դարձյալ 
արդյունաբերական հանգույցի եզրագծով, թիվ 33-44 սահմանակետերով, Դարպաս բնակավայրի հյուսիսային 
եզրագծով անցնում 3594մ, հասնում կահույքի  ֆաբրիկայի ցանկապատի թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ֆաբրիկայի եզրագծով, Դարպաս բնակավայրի հյուսիսային մասով, թիվ 46-
50 սահմանակետերով անցնում 1010մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 52-64 սահմանակետերով 
անցնելով 3380մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք, Վանաձոր քաղաքի եզրագծով, թիվ 67 սահմանակետով անցնելով 461մ, հասնում թիվ 68 
սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 69-
70 սահմանակետերով անցնում 1062մ, հասնում քլորամաքրման կայանի եզրագծի թիվ 71 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 86մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 73-75 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 77 սահմանակետով անցնում 469մ, հասնում Վանաձոր քաղաքի քիմիական 
կոմբինատի եզրագծին գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 79 
սահմանակետով անցնելով 312մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին, թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 81-85 սահմանակետերով, անտառի և բնակավայրի եզրագծով անցնում 
1693մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 87-91 սահմանակետերով անցնում 1074մ, հասնում թիվ 92 
սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի և արոտավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 93-105 սահմանակետերով անցնում 2844մ, հասնում թիվ 106 սահմանակետին, որտեղից 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 107-122 սահմանակետերով անցնում 2245մ, հասնում 
Դարպաս, Շահումյան գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25666մ է: 
  

ԴԱՐՊԱՍ-ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դարպաս, Շահումյան գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Վանաձոր գետակով, թիվ 1-16 
սամանակետերով անցնելով 4311մ, հասնում է Դարպաս, Շահումյան գյուղական և Վանաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4311մ է: 
  

ԴԱՐՊԱՍ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 



  
ԴԱՐՊԱՍ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԴԱՐՊԱՍ-ՀԱԼԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Դարպաս, Հալավար և Լեռնապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 
2317մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնում 4787մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից անտառով թեքվում 
է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 7607մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 21-30 սահմանակետերով 
անցնում 4515մ, հասնում 2489.2մ նիշ ունեցող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 246մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1058մ, հասնում լանջի թիվ 
35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, ճանապարհի եզրով 
անցնելով 451մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 527մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 579մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 310մ, հասնում ջրհավաքի վրա գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 690մ, հասնում ջրհավաքի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 
40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 521մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 741մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում 1717մ, հասնում Դարպաս, Հալվար գյուղական համայնքների և 
Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26066մ է:  
  

ԴԱՐՊԱՍ-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Դարպաս, Լեռնապատ և Արջուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1363մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 390մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 499մ, 
հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
12 սահմանակետով անցնում 461մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 471մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 219մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 
16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 534մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 646մ, հասնում է անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում է 1345մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 24-30 սահմանակետերով ացնում է 2162մ, հասնում է թիվ 31 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևելք, անցնում 702մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, գետով անցնում է 3597մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1836մ, հասնում է Դարպաս, 
Լեռնապատ և Հալավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանակետի երկարությունը 14225մ է: 
  

ԴԱՐՊԱՍ-ԱՐՋՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Դարպաս, Արջուտ և Ազնվաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 130մ, հասնում 1868.9 մ նիշ ունեցող 



բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 369մ , 
հասնում թամբի թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 652մ, հասնում աղբանոցի եզրագծի և ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրհավաքով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 742մ, հասնում 
վարելահողի եզրի և տնամերձերի ցանկապատի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 204մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, հատելով ավտոճանապարհը, 
երկաթգիծը, անցնելով 509մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
արևմուտք, Փամբակ գետով, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 453մ, հասնում Փամբակ գետի ջրախառնուրդի թիվ 
10 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 115մ, հասնում Դարպաս, Արջուտ և 
Լեռնապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3175մ է: 
  

ԴԱՐՊԱՍ-ԱԶՆՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Դարպաս, Բազում և Ազնվաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնում 473մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 789մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 227մ, հասնում 1842.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Դարպաս, Ազնվաձոր և Արջուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1489մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.26 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԵԲԵԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դեբեդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դսեղ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Չկալով գյուղական 

համայնքներին, հյուսիսից և արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դսեղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Մարգահովիտ և «Ե»-«Ա» հատվածով` Եղեգնուտ գյուղական համայնքներին:  

  
ԴԵԲԵԴ-ԴՍԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դեբեդ, Դսեղ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման, Դեբեդ և Չանախչի գետերի 

ջարախառնուրդի «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Չանախչի գետով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 655մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 248մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
ջրհավաքի թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 668մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Դսեղ, Դեբեդ և Չկալով 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1571մ է:  
  

ԴԵԲԵԴ-ՉԿԱԼՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Դեբեդ, Չկալով և Դսեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով ժայռի և անտառի եզրագծով, անցնելով 
2096մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 78մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 34 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 481մ, հասնում 
Դեբեդ, Չկալով և Դսեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2689մ է:  
  



ԴԵԲԵԴ-ԴՍԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դեբեդ, Դսեղ և Չկալով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1239մ, հատելով 
ճանապարհը, ձորակը, Չանախչի գետի վտակը, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 287մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 151մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 
1900մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային 
ճանապարհները, խոտհարքի եզրով անցնում 759մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 441մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 283մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որից հետո անտառի 
եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 666մ, անտառի եզրով հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181 մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: 
Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 
668մ, հասնում Չանախչի գետի ափին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո Չանախչի գետով թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 21-89 սահմանակետերով անցնում 15775մ, հասնում Դեբեդ, Դսեղ և Մարգահովիտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22860մ է:  
  

ԴԵԲԵԴ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Դեբեդ, Մարգահովիտ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնում 961մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնում 1076մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1047մ, հասնում թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-18 
սահմանակետերով անցնում է 2632մ, հասնում Դեբեդ, Մարգահովիտ և Դսեղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5716մ է: 
  

ԴԵԲԵԴ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Դեբեդ, Եղեգնուտ և Դսեղ համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ և Չանախչի գետերի ջրախառնուրդի 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնելով 1314մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 267մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի և թփուտի եզրագծով անցնելով 555մ, հասնում 
1172.0մ նիշ ունեցող ճանապարհի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 1165մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 10-
12 սահմանակետերով անցնելով 1341մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 
628մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 129մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 707մ, հասնում 1417.5մ նիշ ունեցող 
ջրբաժանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով, 
անտառի եզրով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնելով 1799մ, հասնում 1690.4մ նիշ ունեցող Մասրեկ բարձունքի 
վրա գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 298մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 460մ, հասնում 
թիվ 25 սահմանակետին, այդտեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 80մ, հասնում թիվ 
26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 199մ, հասնում թիվ 27 



սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: 
Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 168մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 114մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնելով 1089մ, հասնում 
թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
եզրով, թիվ 35-44 սահմանակետերով անցնելով 1340մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
շրջանցելով անտառը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 46-49 սահմանակետերով անցնելով 744մ, հասնում թիվ 50 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 52-56 
սահմանակետերով անցնելով 888 մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 58-78 սահմանակետերով անցնելով 1836մ, հասնում 
թիվ 79 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, հետո 
եզրագծով, թիվ 80-87 սահմանակետերով անցնում 797մ, հասնում թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 48մ, հասնում Դեբեդ, Եղեգնուտ և 
Մարգահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16236մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.27 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴՍԵՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  
Դսեղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թումանյան քաղաքային և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Քարինջ գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարց գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Տավուշի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մարգահովիտ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Դեբեդ, «Է»-«Ը» հատվածով` Չկալով, «Ը»-«Թ» հատվածով` Դեբեդ, 
«Թ»-«Ժ» հատվածով` Ձորագետ և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Ծաթեր գյուղական համայնքներին: 

  
ԴՍԵՂ-ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Դսեղ, Ծաթեր գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման` Դեբեդ գետի 

ափին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, շրջանցելով Սարի թաղ կոչվող թաղամասը, թիվ 1-13 սահմանակետերով անցնելով 510մ, հասնում Մարց 
գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Մարց գետով, թիվ 15-24 
սահմանակետերով անցնելով 1223մ, հասնում Մարց գետի ափին գտնվող Դսեղ, Քարինջ գյուղական և Թումանյան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1733մ է: 
  

ԴՍԵՂ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մարց գետի ափին գտնվող Դսեղ, Քարինջ գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Մարց գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
1-27 սահմանակետերով անցնելով 3085մ, հասնում Դսեղ, Քարինջ և Մարց գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3085մ է: 
  

ԴՍԵՂ-ՄԱՐՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դսեղ, Քարինջ և Մարց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը Մարց գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 917մ, հասնում 



թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 410մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 298 մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 58մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 107մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 15-17 սահմանակետերով 
անցնում 206մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 101մ, հասնում թիվ 
19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 65մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 321մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 22-48 սահմանակետերով անցնում 5074մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նորից ձորով, 50-53 սահմանակետերով անցնում 3266մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, 55-59 սահմանակետերով անցնում 
10578մ, հասնում Դսեղ, Մարց գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21988մ է:  
  

ԴՍԵՂ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԴՍԵՂ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Դսեղ, Մարգահովիտ և Դեբեդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնում 2002մ, հասնում թիվ 9 սահմանակատին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 10-11 սահանակետերով անցնում 592մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 1503մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքով անցնում 656մ, 
հասնում Դսեղ, Մարգահովիտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4752մ է: 
  

ԴՍԵՂ-ԴԵԲԵԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Դսեղ, Դեբեդ և Չկալով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1239մ, հատելով 
ճանապարհը, ձորակը, Չանախչի գետի վտակը, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 287մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 151մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 
1900մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային 
ճանապարհները, խոտհարքի եզրով անցնում 759մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 441մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 283մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որից հետո անտառի 
եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 666մ, անտառի եզրով հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: 
Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 
668 մ, հասնում Չանախչի գետի ափին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո Չանախչի գետով թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 21-89 սահմանակետերով անցնում 15775 մ, հասնում Դսեղ, Դեբեդ և Մարգահովիտ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22860 մ է:  



  
ԴՍԵՂ-ՉԿԱԼՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 

  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Դսեղ, Չկալով և Դեբեդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 370մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնելով 240մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 486մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 
449մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 
անտառի եզրով, բլուրների գագաթներով, ջրբաժանի թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 1699.0մ, հասնում է 
թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
անցնելով 394մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 158մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 14-19 
սահմանակետերով անցնելով 1006մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 916մ, 
հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնելով 170մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնելով 75մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնելով 836մ, հասնում Դսեղ, Չկալով և Դեբեդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6799մ է:  
  

ԴՍԵՂ-ԴԵԲԵԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Դսեղ, Դեբեդ և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Չանախչի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնելով 655մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 248մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրհավաքի թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 
668մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Դսեղ, Դեբեդ և Չկալով գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1571մ է:  
  

ԴՍԵՂ-ՁՈՐԱԳԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Դեբեդ գետի ափին գտնվող Դսեղ, Ծաթեր և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնելով 372մ, հասնում երկաթգծի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 518մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 489մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 648մ, հասնում ճանապարհի 
եզրի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ, ճանապարհի ոլորաններով, 
թիվ 10-51 սահմանակետերով անցնելով 4582մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնելով 1248մ, 
հասնում Դսեղ, Դեբեդ և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7858մ է: 
  

ԴՍԵՂ-ԾԱԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
Դեբեդ գետի ափին գտնվող Դսեղ, Ծաթեր գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, Դեբետ գետով, 
հոսանքին հակառակ թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 1937մ, հասնում է Դսեղ, Ծաթեր, Ձորագետ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1937մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.28 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Եղեգնուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դեբեդ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Մարգահովիտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վահագնի գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ձորագետ գյուղական համայնքին:  

  
ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ԴԵԲԵԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Եղեգնուտ, Դեբեդ և Ձորագետ համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ և Չանախչի գետերի 

ջրախառնուրդի «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 1314 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 267մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի և թփուտի եզրագծով անցնելով 
555մ, հասնում 1172.0մ նիշ ունեցող ճանապարհի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 1165մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի 
եզրով, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 1341մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 14 
սահմանակետով անցնելով 628մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 129մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով 
անցնելով 707մ, հասնում 1417.5մ նիշ ունեցող ջրբաժանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք ջրբաժանով, անտառի եզրով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնելով 
1799մ, հասնում 1690.4մ նիշ ունեցող Մասրեկ բարձունքի վրա գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 298 մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 460 մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այդտեղից 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 80մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 199մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 168մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնելով 114մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնելով 1089մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 35-44 սահմանակետերով 
անցնելով 1340մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շրջանցելով անտառը, թեքվելով 
հարավ-արևմուտք, թիվ 46-49 սահմանակետերով անցնելով 744մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 52-56 սահմանակետերով անցնելով 
888մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, 
անտառի եզրագծով, թիվ 58-78 սահմանակետերով անցնելով 1836մ, հասնում թիվ 79 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, հետո եզրագծով, թիվ 80-87 սահմանակետերով 
անցնում 797մ, հասնում թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 48մ, հասնում Եղեգնուտ, Մարգահովիտ և Դեբեդ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16236մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



Եղեգնուտ, Մարգահովիտ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 721մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 431մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-7 
սահմանակետերով անցնում 1315մ, հասնում Եղեգնուտ, Մարգահովիտ և Դեբեդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2467մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Դեբեդ գետի ափին գտնվող Եղեգնուտ, Վահագնի և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնելով 5499մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 3235մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
28-36 սահմանակետերով անցնելով 3147մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 373մ, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
373մ, հասնում Եղեգնուտ, Մարգահովիտ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12252մ է: 
  

ԵՂԵԳՆՈՒՏ-ՁՈՐԱԳԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Եղեգնուտ, Վահագնի և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 67մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին 
գտնվող Եղեգնուտ, Դեբեդ և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 67մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.29 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Թեղուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին, արևելքից, հյուսիսից, 

արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Շնող գյուղական համայնքին:  
  

ԹԵՂՈՒՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
«Ա»-«Բ» հատվածում սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ԹԵՂՈՒՏ-ՇՆՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 

  
Թեղուտ, Շնող գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման` բարձունքի վրա գտնվող 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 423մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
1735մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 240մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 686մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 116մ, հասնում 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից անտառի միջով, ձորակով սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 7-22 սահմանակետերով անցնում 2215մ, հասնում ձորերի հատման թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 24-38 սահմանակետերով 



անցնում 2713մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի միջով, ձորով, թիվ 
40-53 սահմանակետերով անցնում 1747մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 58մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 
55 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով, ջրբաժանով, թիվ 56-63 սահմանակետերով անցնում է 
3109մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 65 
սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 
31մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը 
դեպի հարավ, անցնում է 256մ, հասնում Շնող գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև 
նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով, թիվ 69-74 սահմանակետերով անցնելով 657մ, 
հատելով Թեղուտ գնացող ճանապարհը, հասնում է սղոցարանի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 75 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրհավաքի թիվ 76-81 սահմանակետերով 
անցնելով 1159մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից սահմանագիծը 
նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 83-86 սահմանակետերով անցնելով 378մ, հասնում է 
թիվ 87 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 150մ, հասնում թիվ 88 
սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 89 սահմանակետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 255մ, հասնում է 918.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 91-92 սահմանակետերով անցնելով 327մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 94-95 սահմանակետերով անցնելով 598մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1070մ, հասնում ճանապարհի և 
արտադրական մասի եզրի թիվ 97 սահմանակետին: Թիվ 97 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 98-99 սահմանակետերով անցնելով 135մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ, շրջանցելով արտադրական մասը, հատելով ճանապարհը, թիվ 101 
սահմանակետով անցնելով 38մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 102 սահմանակետին, որի աջ մասում գտնվում է 
հուշարձանը: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 103-
110 սահմանակետերով անցնելով 2091մ, հասնում ջրբաժանի և անտառային հողերի բաժանման թիվ 111 
սահմանակետին: Թիվ 111 սահմանակետից թեքվում դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, ջրբաժանով իջնում 
Շնող գետի վտակը, թեքվում անտառի եզրով, Շնող գետի վտակով անցնում 4030մ, հասնում թիվ 112 
սահմանակետին: Թիվ 112 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի միջով, 
ձորով, թիվ 113-140 սահմանակետերով անցնում 4887մ, հասնում Թեղուտ, Շնող գյուղական համայնքների և 
Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29586մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.30 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՋԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լեջան գյուղական համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լոռի Բերդ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բովաձոր գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ուռուտ 
գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սվերդլով գյուղական համայնքին: 

  
ԼԵՋԱՆ-ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Ա»-«Բ» 

  
Լեջան, Սվերդլով և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 2211մ, հասնում 2140.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 159մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում է 1745մ, հասնում Լեջան, Ագարակ և 
Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4115մ է:  



  
ԼԵՋԱՆ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 Լեջան, Ագարակ և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1136մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1192մ, հասնում 
բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, 
թիվ 4-8 սահմանակետերով անցնում 1144մ, հասնում 2101.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնելով 
1954մ, հասնում 1743.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 244մ, հասնում 1662.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 297մ, հասնում լանջի թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 106մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնում 1693մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնելով 1878մ, հասնում Լոռու 
ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, ապա ջրանցքով անցնելով 245մ, հասնում թիվ 31 
սահմանակետին, որտեղից վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-34 սահմանակետերով 
անցնում 981մ, հասնում Լոռի Բերդ-Ագարակ ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, 36-41 
սահմանակետերով անցնելով 1968մ, հասնում է Լեջան, Ագարակ և Լոռի Բերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12838մ է:  
  

ԼԵՋԱՆ-ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Լեջան, Բովաձոր և Լոռի Բերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից Մեսխանկա գետով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 1412մ, հասնում է կամուրջի վրայի թիվ 3 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղութամբ, 
անցնում է 280մ, արտադրական մասի եզրով հասնում ճանապարհի խաչմերուկի 1380.7մ նիշ ունեցող թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև ճանապարհով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 552մ, վարելահողի եզրով 
հասնում է Լեջան, Լոռի Բերդ և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:  
  

ԼԵՋԱՆ-ԲՈՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լեջան, Բովաձոր և Ուռուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև ջրբաժանով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 2827մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1662մ, հասնում ձորակի թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 308մ, հասնում է Ուռուտ-Լեջան 
ճանապարհի եզրի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 1417մ, հասնում Մեսխանկա գետի ձախ ափին 
գտնվող Լեջան, Բովաձոր և Լոռի Բերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6535մ է: 
  

ԼԵՋԱՆ-ՈՒՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Լեջան, Ուռուտ և Սվերդլով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2294.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 426մ, հասնում Ուռուտ, Բովաձոր և Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 426մ է:  



ԼԵՋԱՆ-ՍՎԵՐԴԼՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Լեջան, Սվերդլով և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 
1560մ, հասնում 1905.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնելով 3682 մ, հասնում Լեջան, Ուռուտ և Սվերդլով 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2294.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5242մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.31 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՊԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լեռնապատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արջուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Դարպաս գյուղական համայնքին, հարավից և արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հալավար գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սպիտակ 
քաղաքային, «Զ»-«Է» հատվածով` Ղուրսալի և «Է»-«Ա» հատվածով` Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքներին: 

  
ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ԱՐՋՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լեռնապատ, Արջուտ և Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 780մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 288մ, հասնում է 
ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 331մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 179մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատելով ավտոճանապարհը, անցնելով 150մ, հասնում է Փամբակ գետի ափին 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, Փամբակ գետով, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում է 244մ, հասնում Լեռնապատ, Արջուտ և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2155մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լեռնապատ, Դարպաս և Արջուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1363մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք 
անցնում 390մ հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 499մ, 
հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
12 սահմանակետով անցնում 461մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 471մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 219մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 
16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 534մ, 
հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 646մ, հասնում է անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում է 1345մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 24-30 սահմանակետերով ացնում է 2162մ, հասնում է թիվ 31 



սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևելք, անցնում 702մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, գետով անցնում է 3597մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1836մ, հասնում է Լեռնապատ, 
Դարպաս և Հալավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14225մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ՀԱԼԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լեռնապատ, Հալավար և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 211 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 878մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որրից 
հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1594մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում է 1388մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 807մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյոսիս-արևմուտք, բլրի լանջով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1603մ, 
հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
ջրբաժանով անցնում է 970մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում է 472մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-17 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով հատելով «Բոյդակ» գետակը, 
Հալավար գնացող ճանապարհը, անցնելով 1566մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 389մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո խոտհարքի եզրով, 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 589մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արմուտք, ձորով, թիվ 21 սահմանակետով 
անցնում է 523մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում է 1370մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում է 2206մ, 
հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30-32 
սահմանակետերով անցնում է 1768մ, հասնում Լեռնապատ, Հալավար գյուղական համայնքների և Արագածոտնի 
մարզի տարածքների հատման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16335մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ՍՊԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Լեռնապատ, Ղուրսալի գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1289մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, ձորով, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում է 1355մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 1266մ, հասնում է Լեռնապատ գյուղական, Սպիտակ քաղաքային 
համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների հատման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3910մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ՂՈՒՐՍԱԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
 Լեռնապատ, Ղուրսալի և Նոր Խաչակապ համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 406մ, հասնում է 2011,6մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում է 316մ, հասնում բլի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, անցնում 225մ, 
հասնում բլիր գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 308մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
թիվ 5 սահմանակետով անցնում 735մ, հասնում 1931.04մ, նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 203մ, հասնում վարելահողի եզրի 



թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնելով 902մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք, անցնելով 371մ, 
հասնում է 2140.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրաբաժանով անցնում է 595մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում է 1866մ, հասնում է 
թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով 
անցնում է 1589մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1674մ, հասնում Լեռնապատ, Ղուրսալի գյուղական և Սպիտակ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9188մ է:  
  

ԼԵՌՆԱՊԱՏ-ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Լեռնապատ, Նոր Խաչակապ և Արջուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում 1554.3մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում 401մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 535 մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանով, թիվ 
4-5 սահմանակետերով անցնում 1078մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 203մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնելով 1115մ, հասնում է ջրբաժանի Լեռնապատ, Նոր Խաչակապ և Ղուրսալի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3641մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.32 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լերմոնտովո գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարգահովիտ և «Բ»-«Գ» հատվածով Անտառաշեն 

գյուղական համայնքներին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Շահումյան և «Ե»-«Ա» հատվածով` Գուգարք գյուղական համայնքներին:  

  
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լերմոնտովո, Մարգահովիտ և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 357մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 447մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 240մ, հասնում բլրի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
237մ, հասնում 2558.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո նույն ջրբաժանով 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1125մ, հասնում 2529.9մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ջրբաժանով անցնում 805մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 626մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 1265մ, հատում Դիլիջան-Մարգահովիտ 
ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 687մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 769մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող Լերմոնտովո, Մարգահովիտ և Անտառաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6560մ է: 



  
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ-ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող Լերմոնտովո, Անտառաշեն և Մարգահովիտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
խոտհարքի և արոտի միջնակով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 664մ, հատելով ճանապարհի շրջադարձը, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 700մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից առվով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 253մ, հասնում ձորակի ու առվի հատման թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորակով, հոսանքին հակառակ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 128մ, հատում 
միջգյուղյա ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, շրջանցելով կառուցապատ շենքի արևմտյան մասը, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 428մ, 
ճանապարհով հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով` հոսանքին հակառակ, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնելով 1617մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 225մ, դաշտային ճանապարհով հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 215 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 45 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 241մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Գարպի գետակը, անտառի եզրով, թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնելով 1949մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 238մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 628մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 524մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1389մ, հասնում Լերմոնտովո, Անտառաշեն 
գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9511մ է: 
  

ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ-ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Լերմոնտովո, Շահումյան և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, խոտհարքի եզրով հատելով ճանապարհը, 
սպորտբազայի ցանկապատով անցնում 223մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, ռեստորանի եզրագծով անցնելով 301մ, հասնում է Վանաձոր-Դիլիջան ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 
2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառով, անցնում 797մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անտառով, թիվ 4-17 
սահմանակետերով անցնում 1105մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 844մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 265մ, հասնում ջրբաժանի 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 24 
սահմանակետով անցնում 702մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 365մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 26 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 232մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 313մ, հասնում 2502.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող 
թիվ 28 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում 403մ, հասնում բլրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-31 սահմանակետերով անցնում 
1078մ, հասնում 2519.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-36 սահմանակետերով անցնում 1886մ, հասնում 
Լերմոնտովո, Շահումյան գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8514մ է: 



  
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 

  
Լերմոնտովո, Մարգահովիտ և Գուգարք համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 2410մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
77մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 722մ, հասնում Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-10 
սահմանակետերով անցնելով 1090մ, պահեստի ցանկապատով հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 260մ, հասնում Լերմոնտովո, Գուգարք 
և Շահումյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4559մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.33 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Լորուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաշատ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տավուշի մարզին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Շամուտ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ահնիձոր 
գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Տավուշի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Մարց և «Է»-«Ա» հատվածով` Քարինջ գյուղական համայնքներին: 

  
ԼՈՐՈՒՏ-ԾԱՂԿԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լորուտ, Ծաղկաշատ և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, թիվ 1-92 
սահմանակետերով անցնում 8388մ, հասնում Լորուտ, Ծաղկաշատ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի 
տարծքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8388մ է: 
  

ԼՈՐՈՒՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 

ԼՈՐՈՒՏ-ՇԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Գ»-«Դ»  

Լորուտ, Շամուտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 
596մ, հասնում 1867.0մ, նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 366մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 321մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, խոտհարքի եզրով 
անցնելով 242մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 1283մ, վարելահողի և խոտհարքի եզրով հասնում է 
ջրհավաքի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը Մարց գետի վտակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնելով 1020մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 389մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ, վարելահողի և խոտհարքի եզրով անցնելով 237մ, հասնում 
թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 21-27 սահմանակետերով 



անցնելով 1976մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 235մ, հասնում թիվ 
29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 190մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 
30 սահմանակետից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 31-36 սահմանակետերով 
անցնում 1018մ, հասնում Լորուտ, Շամուտ և Ահնիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8111մ է: 

ԼՈՐՈՒՏ-ԱՀՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  

Լորուտ, Ահնիձոր և Շամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 341մ, հասնում 
է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 336մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 886մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 8-14 
սահմանակետերով անցնում է 2204մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 571մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում է 8091մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 58մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-26 սահմանակետերով անցնում է 1738մ, հասնում է 
թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 238մ, հասնում է Լորուտ, Ահնիձոր և 
Տավուշի մարզի տարածաքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14463մ է:  

ԼՈՐՈՒՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 

ԼՈՐՈՒՏ-ՄԱՐՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Զ»-«Է»  

Լորուտ, Մարց և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 1-7 սահմանակետերով անցնում 2721մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 338մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 594մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 485մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 400մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 658մ, հատելով ճանապարհը, հասնում ճանապարհների հատման 
1845.0մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն 
ողղությամբ, անցնում է 432մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, արոտավայրի և խոտհարքի եզրով անցնում 460մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 2626մ, հասնում խոտհարքի եզրի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 
20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնելով 3269մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 2768մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, արտադրական 
մասի եզրով անցնում 565մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք և հարավ, անտառի միջով, թիվ 27-47 սահմանակետերով անցնում է 4053մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 615մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, այդտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 51 սահմանակետով անցնում 681մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 160մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1607մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 56-104 սահմանակետերով անցնում է 8723մ և հասնում Լորուտ, Մարց 
գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31531մ է: 



ԼՈՐՈՒՏ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»  

 Լորուտ, Ծաղկաշատ և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 73մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է արևմուտք, անցնում 8մ, հասնում Լորուտ, Մարց և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»- «Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 81մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.34 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  
Լոռի Բերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բովաձոր գյուղական համայնքին, 

հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լեջան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ագարակ 
գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ամրակից գյուղական համայնքին, հարավից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Ստեփանավան քաղաքային համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Ուռուտ գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Է»-«Զ» հատվածով` Ստեփանավան քաղաքային համայնքին: 

  
ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ԲՈՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լոռի Բերդ, Բովաձոր գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 247մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 275մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 828մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 186մ, հասնում Մեսխանկա գետի ափին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, Մեսխանկա գետով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 
1085մ, հասնում Լոռի Բերդ, Բովաձոր և Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2621մ է:  
  

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ԼԵՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Լոռի Բերդ, Լեջան և Բովաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից Մեսխանկա գետով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 1412մ, հասնում է կամրջի վրայի թիվ 3 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղութամբ, 
անցնում է 280մ, արտադրական մասի եզրով հասնում ճանապարհի խաչմերուկի 1380.7մ նիշ ունեցող թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև ճանապարհով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 552մ, վարելահողի եզրով 
հասնում է Լոռի Բերդ, Լեջան և Ագարակ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:  
  

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լոռի Բերդ, Ագարակ և Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1095մ, 
հատելով մաքրման կայանի եզրագիծը, հասնում Լոռի Բերդ, Ագարակ և Ամրակից գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1095մ է: 
  



ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ԱՄՐԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Լոռի Բերդ, Ամրակից գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է Ձորագետով դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 2123մ, հասնում Ձորագետ գետի ափին գտնվող Լոռի Բերդ, Ագարակ և Ամրակից 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2123մ է: 
  

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Լոռի Բերդ, Բովաձոր գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 290մ, հասնում 
վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 826մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 264մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 53մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 655մ, հասնում 
Լոռի Բերդ մտնող ճանապարհի և վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևմուտք, նշված ճանապարհով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում է 1650մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 63մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 145մ, հասնում 
Ձորագետ գետի ափին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-22 սահմանակետերով անցնում 2585մ, հասնում Լոռի Բերդ, Ամրակից 
գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6532մ է:  
  

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ՈՒՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Լոռի Բերդ, Ուռուտ գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Լոռու ջրանցքի և Տաշիր-Ստեփանավան ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքի ուղղությամբ անցնում 73մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 374մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 227մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 154մ, հասնում Լոռի Բերդ, Ուռուտ գյուղական և 
Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1181մ է:  
  

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ-ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Զ» 
  
 Լոռի Բերդ, Ուռուտ գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում 
խոտհարքի և վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 264մ, հասնում վարելահողի և խոտհարքի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 590մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 410մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, այնուհետև Լոռու ջրանցքը, հասնում վարելահողի, խոտհարքի և արոտի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1128մ, 
հասնում Տաշիր-Ստեփանավան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 923մ, 
հասնում Լոռու ջրանցքի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Լոռի-Բերդ, Ուռուտ գյուղական և Ստեփանավան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3497մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.35 



«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լուսաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից Մեծ Պարնի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծ Պարնի գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հարթագյուղ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Խնկոյան գյուղական 
համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին: 

  
ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լուսաղբյուր, Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 547մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Չիչխան գետը, թիվ 2 
սահմանակետով անցնելով 1920մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 486մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 276մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 436մ, հասնում է 2376մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 
6 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 7-8 սահմանակետերով 
անցնելով 698մ, հասնում 2379.8մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Լուսաղբյուր, Սարալանջ և Մեծ Պարնի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4363մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 2379.8մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Լուսաղբյուր, Մեծ Պարնի և Սարալանջ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1572մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 363մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 613մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1003մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնելով 269մ, հասնում 2232.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Լուսաղբյուր, Սարալանջ և Մեծ Պարնի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4012մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
2232.9 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Լուսաղբյուր, Մեծ Պարնի և Սարալանջ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 455մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 2-15 սահմանակետերով, արտադրական մասերի եզրագծով, վարելահողի եզրով անցնելով 
3217մ, հասնում հատուկ նշանակության հողերի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո հատուկ 
նշանակության հողերի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, անտառաշերտը, անցնելով 411մ, հասնում է թիվ 
17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով երկաթգիծը, ապա 
Գյումրի-Սպիտակ մայրուղին, անցնելով 248մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, Նալբանդի 
ջրանցքը, անցնելով 522մ, հասնում վարելահողի և արոտի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 944մ, հասնում Լուսաղբյուր, Մեծ Պարնի և 
Հարթագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5797մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 



  
 Լուսաղբյուր, Խնկոյան և Հարթագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 951մ, հատելով Լուսաղբյուր գնացող 
ճանապարհը, Նալբանդի ջրանցքը, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
բնակավայրի եզրով հատելով ավտոճանապարհը, ջրատարը, անցնելով 823մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա շարունակվելով դեպի արևելք, անցնելով վարելահողերի միջնակով 1340մ, հասնում Լուսաղբյուր, Մեծ Պարնի 
և Հարթագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3114մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ԽՆԿՈՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Լուսաղբյուր, Խնկոյան գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը 2176.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 591մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 643մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 330մ, 
հասնում վարելահողի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնելով 330մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
վարելահողի եզրով անցնելով 599մ, հասնում Փամբակ գետի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 130մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի միջնակով, անցնելով 648մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 373մ, հատելով Խնկոյան գնացող ճանապարհը, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 531մ, հասնում 
Լուսաղբյուր, Խնկոյան և Հարթագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4175մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.36 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ծաղկաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նեղոց գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Շնող գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տավուշի մարզին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լորուտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Քարինջ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Հաղպատ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ՆԵՂՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Ա»-«Բ» 

  
Ծաղկաշատ, Նեղոց և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լեռնագագաթից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 580մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնում 419մ, հասնում Ծաղկաշատ, Նեղոց և Շնող գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 999մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ՇՆՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Բ»-«Գ» 
  
Ծաղկաշատ, Շնող և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 99մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 177մ, հասնում 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
ճանապարհով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 612մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 531մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում է 337մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնելով 1553մ, հասնում է 
1752.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնելով 1225մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 629մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում 1538 մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո անցնելով նույն ուղղությամբ` հատում է 
ձորերը, գագաթներով թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնում է 1065մ, հասնում Ծաղկաշատ, Շնող գյուղական 
համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7766մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանի հետ: 

  
ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ԼՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Ծաղկաշատ, Լորուտ և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-92 սահմանակետերով 
անցնում 8388մ, հասնում Ծաղկաշատ, Լորուտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8388 մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ծաղկաշատ, Քարինջ և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անտառի միջով, բլրագագաթով հատում ձորեր, թիվ 1-6 
սահմանակետով անցնում 1535մ, հասնում Ծաղկաշատ, Քարինջ և Լորուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1535մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՇԱՏ-ՀԱՂՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ծաղկաշատ, Նեղոց և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բլրագագաթից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 409մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, ձորով, 
թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 2641մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, լանջով, 
թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 1298մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 12 սահմանակետին , այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 2908մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով 
անցնում 2058մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և արևելք, անտառի 
եզրագծով, գագաթներով և ջրբաժաններով, թիվ 22-64 սահմանակետերով անցնում 3297մ, հասնում թիվ 65 
սահմանակետին, թիվ 65 սահմանակետից թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրագծի ոլորաններով, 
ջրբաժաններով հատում ձորերը, թիվ 66-72 սահմանակետերով անցնում 18501մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 73 
սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, 
անտառի միջով, թիվ 74-80 սահմանակետերով անցնում 3272 մ, հասնում Ծաղկաշատ, Հաղպատ և Քարինջ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34384մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  



  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.37 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնառատ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Նովոսելցովո գյուղական և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ստեփանավան քաղաքային համայնքներին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ուրասար և «Ե»-«Զ» հատվածով` Մեծ Պարնի գյուղական համայնքներին, 
արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին:  

  
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ– ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կաթնաղբյուր, Կաթնառատ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ձորագետ գետով, թիվ 1-121 
սահմանակետերով անցնում 16072 մ, հասնում է Կարակալա գետի ջրախառնուրդի թիվ 122 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 123 սահմանակետով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 124 
սահմանակետին: Թիվ 124 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք 828մ, հասնում է թիվ 125 
սահմանակետին: Թիվ 125 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թամբի 126, 
վարելահողերի և խոտհարքի միջնակի թիվ 127 սահմանակետերով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
1420մ, հասնում թիվ128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 129-130 սահմանակետերով անցնում 201մ, հասնում թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 131 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Ձորագետ իջնող վտակը, անցնելով 
111մ, հասնում թիվ 132 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, վտակին զուգահեռ անցնելով 139մ, 
հասնում թիվ 133 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 134-135 սահմանակետերով 
անցնելով 273մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 136 սահմանակետին: Թիվ 136 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 137-138 սահմանակետերով, վարելահողի և ձորակի եզրագծով անցնում 1697մ, 
հասնում Կաթնաղբյուր, Կաթնառատ և Նովոսելցովո գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում 
ընդգրկված հողերի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20950մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ– ՆՈՎՈՍԵԼՑՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Բ»-«Գ» 
  
Կաթնաղբյուր, Նովոսելցովո գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 1045մ, 
հասնում Կաթնառատ, Կաթնաղբյուր և Նովոսելցովո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1045մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կաթնաղբյուր, Նովոսելցովո գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Գ» հանգուցային սահամնակետից սահմանագիծը Ձորագետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 1755մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 58մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 
859մ, հասնում Ձորագետ իջնող վտակի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը վտակին զուգահեռ, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 771մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1160մ, 
հասնում 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
1498մ, հասնում 1634.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Կաթնաղբյուր, Ուրասար գյուղական և Ստեփանավան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6100մ է:  
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՒՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ե» 



  
 Կաթնաղբյուր, Ուրասար գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 1-2 
սահմանակետերով 1348մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է Կաթնաղբյուր-Ուրասար 
միջհամայնքային ճանապարհից դեպի հյուսիս 112մ հեռավորության վրա, այնուհետև շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, հատելով վերոհիշյալ ճանապարհը, անցնելով 554մ, հասնում է 1850.6մ նիշ ունեցող Բորիսովկա 
կոչվող եռանկյունաչափական կետի հյուսիս-արևմտյան լանջի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 494մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրբաժանով անցնելով 574մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 294մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 275մ, հասնում 
ձորակի վերջնամասում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, 
անցնելով 267մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 438մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 116մ, հասնում Բելայա գետակի ափին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հատելով վերը նշված 
գետակը, անցնելով 177 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 266մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 766մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
197մ, հասնում է թամբի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
295մ, հասնում 2140.0մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով անցնում 322մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 398մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 
646մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-54 
սահմանակետերով անցնում 7470մ, հասնում Կաթնաղբյուր, Ուրասար և Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14897մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ե»-«Զ» 
  
Կաթնաղբյուր, Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի եզրով 
անցնում 564մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 
անցնում 1694մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 705մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 231մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 435մ, 
հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 435մ, հասնում Կաթնաղբյուր, Մեծ Պարնի և Ուրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4034մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Զ»-«Ա» 
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.38 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱԹՆԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կաթնառատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 



Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղվահովիտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դաշտադեմ 
գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեծավան գյուղական, «Ե»-«Զ» հատվածով` Տաշիր 
քաղաքային և «Զ»-«Է» հատվածով` Նովոսելցովո գյուղական համայնքներին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Շիրակի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից 
«Թ»-«Ա» հատվածով` Մեղվահովիտ գյուղական համայնքին: 

  
ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կաթնառատ, Բլագոդարնոյե և Մեղվահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Պող գետով, թիվ 1-26 
սահմանակետերով անցնում 5313մ, հասնում թիվ 27 կետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 28-38 
սահմանակետերով անցնում է 3993մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնելով 
450մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 41-42 
սահմանակետերով 983մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետեև թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 44-45 
սահմանակետերով անցնելով 797մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 47 սահմանակետով անցնում 156մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, 
անցնում թիվ 49-77 սահմանակետերով 9484մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հյուսիս-արևելք և հյուսիս, անցնում թիվ 78-80 սահմանակետերով 
1667մ, հասնում է թիվ 81 սահմանակետին այնուհետեև կտրուկ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 82 
սահմանակետով 2734մ, հասնում է Կարակալա գետի ափին գտնվող Կաթնառատ, Բլագոդարնոյե և Մեղվահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 25578մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կաթնառատ, Մեղվահովիտ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1543մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1652մ, հասնում 
Տաշիր գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Կաթնառատ, Մեղվահովիտ և Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3195մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կաթնառատ, Դաշտադեմ և Մեծավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2478մ, հասնում է Կաթնառատ, 
Դաշտադեմ և Մեղվահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2478մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ՄԵԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կաթնառատ, Դաշտադեմ և Մեծավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2801մ, հասնում Կաթնառատ, 
Մեծավան գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2801մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ՏԱՇԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կաթնառատ, Մեծավան, գյուղական համայնքների և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, ապա 
նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 1-3 սահմանակետերով 3606մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո 
կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 1741մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով թիվ 6-16 սահմանակետերով 1955մ, հասնում է Կաթնառատ, Նովոսելցովո գյուղական և Տաշիր 



քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  
«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7302մ է: 

  
ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ՆՈՎՈՍԵԼՑՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Կաթնառատ, Նովոսելցովո գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անցնելով թիվ 1 
սահմանակետով 1304մ, հասնում Կաթնառատ, Նովոսելցովո և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1304մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Կաթնառատ, Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ձորագետ գետով, թիվ 1-121 
սահմանակետերով անցնում 16072մ, հասնում է Կարակալա գետի ջրախառնուրդի թիվ 122 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 123 սահմանակետով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 124 
սահմանակետին: Թիվ 124 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք 828մ, հասնում է թիվ 125 
սահմանակետին: Թիվ 125 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թամբի 126, 
վարելահողերի և խոտհարքի միջնակի թիվ 127 սահմանակետերով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 
1420մ, հասնում թիվ 128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 129-130 սահմանակետերով անցնում 201մ, հասնում թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 131 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Ձորագետ իջնող վտակը, անցնելով 
111մ, հասնում թիվ 132 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, վտակին զուգահեռ անցնելով 139մ, 
հասնում թիվ 133 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 134-135 սահմանակետերով 
անցնելով 273մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 136 սահմանակետին: Թիվ 136 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 137-138 սահմանակետերով, վարելահողի և ձորակի եզրագծով անցնում 1697մ, 
հասնում Կաթնառատ, Կաթնաղբյուր և Նովոսելցովո գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում 
ընդգրկված հողերի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20950մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԿԱԹՆԱՌԱՏ-ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 

  
Կաթնառատ, Մեղվահովիտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 918մ, հատելով ձորակներ, հասնում է Կաթնառատ, Բլագոդարնոյե և Մեղվահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 918մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.39 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կաճաճկուտ գյուղական համայնքը գտվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աքորի գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հագվի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պրիվոլնոյե 
գյուղական համայնքին: 



  
ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ-ԱՔՈՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կաճաճկուտ, Աքորի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-48 
սահմանակետերով անցնում 7683մ, հասնում լեռնանցքի և ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-78 
սահմանակետերով անցնում 2476մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 233մ, հատում դաշտային 
ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով անցնում 
270 մ, հասնում 1814.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Թիվ 81 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 495մ, ճանապարհով հասնում ջրբաժանի թիվ 82 
սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 83 սահմանակետով անցնելով 799մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 
84 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 85-88 
սահմանակետերով անցնելով 1068մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, այնուհետև հատելով ճանապարհը, 
վարելահողի եզրով, Կաճաճկուտ բնակավայրի եզրագծով, թիվ 90-91 սահմանակետերով անցնելով 529մ, հասնում 
թիվ 92 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 248մ, ճանապարհով հասնում թիվ 93 
սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 94-98 
սահմանակետերով անցնելով 1427մ, հասնում 1633.0մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 99 սահմանակետին, այնուհետև 
նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 100-102 սահմանակետերով անցնելով 1616մ, հատելով 
ճանապարհը, հասնում 1137.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 54 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ 
անցնում 230մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 104 սահմանակետին: Թիվ 104 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 383մ, հատելով ճանապարհը, հասնում Կաճաճկուտ, Աքորի և Հագվի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի ափին գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17457մ է: 
  

ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ-ՀԱԳՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կաճաճկուտ, Հագվի և Պրիվոլնոյե գյուղական համայքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 4068մ, հասնում 2258.1մ նիշ ունեցող Յագարտաշ բարձունքի թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնում 1680մ, հասնում ժայռի եզրի` 2136.3մ նիշ ունեցող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով անցնում է 291մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
200մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով 
անցնում 486 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 760մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 1877.9 մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 320մ, հասնում թամբի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնելով 766մ, հասնում 1811.7մ նիշ ունեցող թիվ 38 
սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 39 
սահմանակետով անցնում 494մ, հատելով ճանապարհը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, 
արտադրական մասի արևմտյան եզրով անցնում 761մ, հասնում լանջի թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 877մ, հասնում Դեբեդ գետի վտակի` 1055.3մ նիշ ունեցող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43-65 սահմանակետերով 
անցնելով 2183մ, հատելով ճանապարհը, հասնում Կաճաճկուտ, Հագվի և Աքորի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12886մ է: 



  
ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ-ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ա» 

  
Կաճաճկուտ, Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 453մ, հատելով «Գայլի դարպասը», ճանապարհը հասնում է բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-9 
սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում 1978մ նիշ ունեցող Կրեստովայա բարձունքի վրա գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով, ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 11-21 սահմանակետերով անցնում 3616մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կաճաճկուտ, 
Աքորի և Պրիվոլնոյե գյուղական համայքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6144 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.40 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿՈՒՐԹԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կուրթան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կողես, «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարմիր Աղեկ և «Գ»-

«Դ» հատվածով` Արևածագ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ձորագյուղ 
գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Անտառամուտ գյուղական համայնքին, հարավից և 
արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Վարդաբլուր գյուղական համայնքին: 

  
ԿՈՒՐԹԱՆ-ԿՈՂԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Կուրթան, Վարդաբլուր և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ձորագետով, թիվ 1-16 սահմանակետերով 
անցնելով 2878մ, հասնում Կողես, Կարմիր Աղեկ և Կուրթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2878մ է: 
  

ԿՈՒՐԹԱՆ-ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կողես, Կարմիր Աղեկ և Կուրթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ձորագետով, թիվ 1-10 սահմանակետերով 
անցնում 2319մ, հասնում Կուրթան, Արևածագ և Կարմիր Աղեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2319մ է: 
  

ԿՈՒՐԹԱՆ-ԱՐԵՎԱԾԱԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Կուրթան, Կարմիր Աղեկ և Արևածագ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 1846մ, հատում Գերգերկա 
գետակի ջրախառնուրդը, հասնում Կուրթան, Արևածագ և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1846մ է: 
  

ԿՈՒՐԹԱՆ-ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կուրթան, Արևածագ և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Ձորագետ գետի «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնելով 507մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 



է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Թումանյան գնացող ավտոճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնելով 894մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 459մ, հասնում 1408.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնելով 328մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, վարելահողի եզրով անցնելով 377մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 311մ, 
հասնում Կուրթան, Ձորագյուղ և Անտառամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2875մ է: 
  

ԿՈՒՐԹԱՆ-ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կուրթան, Անտառամուտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրահավաքից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 114մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 272մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 
522մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 335մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 671մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 9 
սահմանակետով անցնելով 452մ, հասնում 1545.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, բլուրների գագաթներով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 802մ, հասնում 
անտառի եզրին տեղադրված թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 912մ, հասնում 1522.9մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-
18 սահմանակետերով անցնելով 1077մ, հասնում Կուրթան, Անտառամուտ և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5158մ է:  
  

ԿՈՒՐԹԱՆ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Կուրթան, Կողես և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ձորագետ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի 
եզրով անցնելով 435մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև վարելահողի և անտառաշերտի եզրով թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 969մ, հասնում տնամերձի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
դեպի արևելք, անցնելով վարելահողի և խոտհարքի եզրով, թիվ 3 սահմանակետով 143մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը շրջանցելով տնամերձը, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
57մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 37մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 29մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 55 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 52 մ, հասնում Գերգերկա գետակի ափին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 240մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 731մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով 544 մ, հասնում Գերգերկա գետակի վտակի ափին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վտակով, թիվ 14-37 
սահմանակետերով անցնելով 1290մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 334մ, հասնում Գերգերկա գետի թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև 
նույն վտակով շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 686մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հարավ, անցնում 329մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 689մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 43 
սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է անտառային 
հողերի եզրագծով 1154մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
45-54 սահմանակետերով անցնում 758մ, հասնում վտակի ափին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 
սահմանակետից սահմանագիծը վտակով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 132մ, հասնում Կուրթան, Վարդաբլուր 
և Անտառամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8712մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.41 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱԳՎԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հագվի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաճաճկուտ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աքորի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Օձուն գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանակից է Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքին: 

  
ՀԱԳՎԻ-ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հագվի, Կաճաճկուտ և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 4068մ, հասնում 2258.1մ նիշ ունեցող Յագարտաշ բարձունքի թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնում 1680 մ, հասնում ժայռի եզրի` 2136.3մ նիշ ունեցող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով անցնում է 291մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
200մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով 
անցնում 486մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 760մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 1877.9մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 320մ, հասնում թամբի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնելով 766մ, հասնում 1811.7մ նիշ ունեցող թիվ 38 
սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 39 
սահմանակետով անցնում 494մ, հատելով ճանապարհը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը, 
արտադրական մասի արևմտյան եզրով, անցնում 761մ, հասնում լանջի թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 877մ, հասնում Դեբեդ գետի վտակի` 1055.3մ նիշ ունեցող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43-65 սահմանակետերով 
անցնելով 2183մ, հատելով ճանապարհը, հասնում Հագվի, Կաճաճկուտ և Աքորի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12886մ է: 
  

ՀԱԳՎԻ-ԱՔՈՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հագվի, Աքորի և Կաճաճկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետի ձախակողմյան վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-11 
սահմանակետերով անցնելով 699մ, հասնում Հագվի, Աքորի և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման Դեբեդ գետի ձախակողմյան վտակի ափին գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 699մ է:  
  

ՀԱԳՎԻ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հագվի, Օձուն և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2754մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 462մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19 սահմանակետով 



անցնում 779մ, ջրբաժանով հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 475մ, ջրբաժանով հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 336մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում Դեբեդ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23-47 սահմանակետերով 
անցնում 3532մ, հասնում ջրախառնուրդի թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից ձախ վտակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 311մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, 
այնուհետև վարելահողերի եզրով անցնում 285մ, հատելով ձորակը, ճանապարհը, հասնում թիվ 53 
սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 
54 սահմանակետով անցնում 417մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնելով 1067մ, ջրբաժանով 
հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև վարելահողի եզրով հատելով ձորակը, թիվ 61 
սահմանակետով անցնելով 589մ, հասնում թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով Օձուն գնացող ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 63-64 սահմանակետերով 
անցնելով 1344մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 158մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին, որտեղից 
ջրահավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 720մ, հասնում Հագվի, Աքորի և Օձուն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14456մ է:  
  

ՀԱԳՎԻ-ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Հագվի, Պրիվոլնոյե և Կաճաճկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 2-3 սահմանակետերով անցնում 730մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 750մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 509մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում է 1624մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1666մ, հասնում 
Հագվի, Պրիվոլնոյե և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5435մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.42 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱԼԱՎԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հալավար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դարպաս գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Լեռնապատ գյուղական համայնքին:  

  
ՀԱԼԱՎԱՐ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հալավար, Դարպաս և Լեռնապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 
2317մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով շարունակվում է նույն ուղղությյամբ, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնում 4787մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից անտառով թեքվում 
է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 7607մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, այնուհետև անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 21-30 սահմանակետերով 
անցնում 4515մ, հասնում 2489.2մ նիշ ունեցող թիվ 31սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 246մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1058մ, հասնում լանջի թիվ 
35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, ճանապարհի եզրով 
անցնելով 451մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 527մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 579մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 310մ, հասնում ջրհավաքի վրա գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 690մ, հասնում ջրհավաքի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 
40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 521մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 741մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում 1717մ, հասնում Հալավար, Դարպաս գյուղական համայնքների և 
Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26066մ է:  
  

ՀԱԼԱՎԱՐ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՀԱԼԱՎԱՐ-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
Հալավար, Լեռնապատ և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 211մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 878մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1594մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 5-6 
սահմանակետերով անցնում է 1388մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 807մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանգիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բլրի լանջով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1603մ, 
հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
ջրբաժանով անցնում է 970մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում է 472մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-17 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով հատելով «Բոյդակ» գետակը, 
Հալավար գնացող ճանապարհը, անցնելով 1566մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 389մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո խոտհարքի եզրով, 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 589մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք. ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում է 523մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում է 1370մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-28 
սահմանակետերով անցնում է 2206մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում է 1768մ, հասնում Հալավար, Լեռնապատ 
գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների հատման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16335մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.43 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՂՊԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հաղպատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նեղոց գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկաշատ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 



Քարինջ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ալավերդի քաղաքային համայնքին, 
արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Շամլուղ քաղաքային համայնքին: 

  
ՀԱՂՊԱՏ-ՆԵՂՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Հաղպատ, Նեղոց գյուղական և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 481մ, 
հասնում ձորի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ձորի ոլորաններով, թիվ 4-10 
սահմանակետերով անցնում 1129մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա, այդտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 534մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի և Լոռու հէկ-ի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 88մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև հէկ-ի ցանկապատով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ փոխելով ուղղությունը 
դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 404մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անտառի եզրով և ձորով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 
է 2618մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 229մ, հասնում Հաղպատ, 
Նեղոց և Ծաղկաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5920մ է: 
  

ՀԱՂՊԱՏ-ԾԱՂԿԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Հաղպատ, Ծաղկաշատ և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բլրագագաթից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 409մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, ձորով, 
թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 2641մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, լանջով, 
թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 1298մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 2908մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: 
Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 
2058մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և արևելք, անտառի եզրագծով, 
գագաթներով և ջրբաժաններով, թիվ 22-64 սահմանակետերով անցնում 3297մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին, 
թիվ 65 սահմանակետից թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրագծի ոլորաններով, ջրբաժաններով հատում 
ձորերը, թիվ 66-72 սահմանակետերով անցնում 18501մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 74-80 
սահմանակետերով անցնում 3272մ, հասնում Հաղպատ, Ծաղկաշատ և Քարինջ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34384մ է: 
  

ՀԱՂՊԱՏ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ-Դ» 
  
Հաղպատ, Քարինջ գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, բլրագագաթներով և 
անտառի միջով, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 3723մ, հասնում Հաղպատ, Քարինջ և Ծաղկաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3723մ է: 
  

ՀԱՂՊԱՏ-ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հաղպատ գյուղական, Ալավերդի և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրահավաքով, թիվ 1-5 
սահմանակետերով անցնում 2005մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-
արևմուտք, ձորով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1515մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնտեղից թեքվում 
հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1407մ, հասնում գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, հատելով ճանապարհը, 
ժայռի և դամբարանադաշտի եզրով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 2429մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որը գտնվում է Դեբեդ գետի ափին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 265մ, հասնում 



թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 19-25 
սահմանակետերով շրջանցելով գերեզմանոցի եզրագիծը, դամբարանադաշտի եզրով և անտառի եզրով անցնում է 
1442մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, լանջով, անտառի եզրով, թիվ 27-30 սահմանակետերով անցնում 729 մ, հասնում գետակի եզրի թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով, գետակով թեքվում է հարավ, թիվ 32-74 
սահմանակետերով անցնում 5834մ, հասնում Հաղպատ, Քարինջ գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15634մ է: 
  

ՀԱՂՊԱՏ-ՇԱՄԼՈԻՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Հաղպատ, Նեղոց գյուղական և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով անցնում 2404մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև անտառի եզրագծով, ժայռի եզրով թեքվում է հարավ, թիվ 2-14 սահմանակետերով 
անցնում 2122 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 111մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից անտառի միջով, ձորով, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, թիվ 17-45 սահմանակետերով անցնում 5971մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով անցնում 
3474մ, հասնում Հաղպատ գյուղական, Շամլուղ և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14082մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.44 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀՈԲԱՐՁԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ  

  
Հոբարձի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդաբլուր գյուղական համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Անտառամուտ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վահագնի 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական համայնքին: 

  
ՀՈԲԱՐՁԻ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հոբարձի, Վարդաբլուր և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 547մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, խճուղային ճանապարհը, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով 
331մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
արևելք, անցնելով 502մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, վարելահողերի միջնակով, արոտավայրի եզրով անցնում 350մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև 
շրջանցելով սեպաձև վարելահողը, թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 101մ, հասնում է Վարդաբլուր գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 111մ, հասնում վարելահողի և 
ճանապարհի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, ջրհավաքով թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 8-13 սահմանակետերով 1879մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 219մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ դաշտային ճանապարհի և վարելահողի եզրով անցնելով 178մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
վարելահողի եզրով անցնելով 99մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 379 մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով 
հարավ-արևելք և անցնելով 121մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 808մ, 
հասնում է 1808մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 104մ, հասնում է թիվ 21 



սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևելք, ապա ձորով, թիվ 22-42 սահմանակետերով անցնում 3414մ, հասնում 
Հոբարձի, Անտառամուտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9273մ է: 
  

ՀՈԲԱՐՁԻ-ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հոբարձի, Անտառամուտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում Հոբարձի, Անտառամուտ և Վահագնի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 974մ է: 
  

 ՀՈԲԱՐՁԻ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հոբարձի, Վահագնի և Անտառամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1102մ, հասնում Հոբարձի, Վահագնի և Գյուլագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1102մ է: 
  

ՀՈԲԱՐՁԻ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Հոբարձի, Վարդաբլուր և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 258մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 
1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 569մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով 
անցնում 414մ, հասնում Գարգառ գետակի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև Գարգառ գետակով 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 4-19 սահմանակետերով 2090մ, հասնում է 
վարելահողի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 
վարելահողի եզրի թիվ 21 սահմանակետով 1174մ, հասնում է բլրի գագաթի 1548.9մ նիշ ունեցող թիվ 22 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 135մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով անցնելով 144մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 307մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառաշերտով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում 1837մ, 
հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 172մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 34-44 սահմանակետերով անցնում 2266մ, հասնում 
Հոբարձի, Գյուլագարակ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9366մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.45 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հովնանաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Օձուն գյուղական համայնքին,հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կողես գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Յաղդան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին: 

  
ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Հովնանաձոր, Օձուն և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
793մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 818մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1128մ, հասնում 2330.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1719մ, 
հասնում 2164.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 685մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում հաջորդ բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 710մ, ջրբաժանով հասնում 2090.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 325մ, 
ջրբաժանով հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 687 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին 
դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 496մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 500մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, Արխաշան գետակը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 
16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 510մ, հասնում վարելահողի եզրին 
գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 
568մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Հովնանաձոր, Օձուն և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8939մ է:  
  

ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ-ԿՈՂԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հովնանաձոր, Կողես և Յաղդան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, ջրբաժանով անցնելով 455մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 408մ, հասնում բլրի գագաթի 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 931մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 294մ, հատելով 
Լոռու ջրանցքը, դաշտային ճանապարհը, հասնում Ձորագետ գետի ափին գտնվող Հովնանաձոր, Կողես և Յաղդան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2088մ է:  
  

ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ-ՅԱՂԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Հովնանաձոր, Յաղդան և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Հովնանաձոր բնակավայրից դեպի հյուսիս-արևմուտք, 1907.5մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 425մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 1211մ, հասնում թիվ 3 սամանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
168մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 1572մ, հասնում 1551.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 270մ, 
հասնում Արխաշան գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև նույն վտակով թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 119մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 198մ, հասնում Հովնանաձոր գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, Արխաշան գետակը, 
անցնում է 155մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում է 410մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 75մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 952մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնում 114մ, հասնում է Հովնանաձոր, Յաղդան և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5669մ է: 
  



ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ `«Դ»-«Ա» 
  
Հովնանաձոր, Ագարակ և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 648մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 124մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 204մ, հասնում 2090.4մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, ջրբաժանի թիվ 8-20 սահմանակետերով անցնում է 1932մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ուղիղ գծով անցնում 1423մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 122մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 463մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 27 
սահմանակետով անցնում 658մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Հովնանաձոր, Ագարակ և Յաղդան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5574մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.46 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒՐՍԱԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ղուրսալ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա» «Բ» հատվածով սահմանակից է Նոր-Խաչակապ գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լեռնապատ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Սպիտակ քաղաքային համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ՂՈՒՐՍԱԼ-ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ղուրսալ, Նոր Խաչակապ և Քարաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1398մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ, հատելով Սպիտակ-Վանաձոր ավտոճանապարհը, այնուհետև երկաթգիծը, թիվ 3-8 
սահմանակետերով անցնում է 923մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 1074մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1657մ, հասնում Ղուրսալ, Նոր Խաչակապ և Լեռնապատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5052մ է: 
  

ՂՈՒՐՍԱԼ-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ղուրսալ, Լեռնապատ և Նոր Խաչակապ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 406մ, հասնում է 2011,6մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 316 մ, հասնում բլի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 225մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրաբաժանով անցնում 308մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
թիվ 5 սահմանակետով անցնում 735մ, հասնում 1931.04մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 203 մ, հասնում վարելահողի 
եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնելով 902մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմուտք, անցնելով 371մ, 



հասնում է 2140.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում է 595մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում է 1866 մ, հասնում է 
թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով 
անցնում է 1589մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում է 1674մ, հասնում Ղուրսալ, Լեռնապատ գյուղական և Սպիտակ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9188մ է:  
  

ՂՈՒՐՍԱԼ-ՍՊԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Վանաձոր-Սպիտակ ճանապարհի եզրին գտնվող Ղուրսալ, Քարաձոր գյուղական և Սպիտակ քաղաքային 

համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաների ցանկապատի եզրով անցնելով 208մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև ցանկապատով շարունակվում դեպի արևելք, անցնելով 121մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 336մ, հատելով Սպիտակ գնացող 
ճանապարհը, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 93մ, հասնում Փամբակ գետի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անցնում 230մ, հասնում Սպիտակ քաղաքի սահմանագծի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 269մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 
6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 273մ, հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, Սպիտակի լեռնաշղթայի թիվ 9-10սահմանակետերով անցնելով 1223մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնելով 1688մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 46մ, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում բլրի գագաթի թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով 107մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 19-26 սահմանակետերով անցնում 1719մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում է 1030մ, հասնում Ղուրսալ, Լեռնապատ գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների 
բաժանման«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7472մ է:  
  

ՂՈՒՐՍԱԼ-ՔԱՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Ղուրսալ, Քարաձոր գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը տեղադրված է Վանաձոր-Սպիտակ ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 1 սահմանակետերով անցնելով 402մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս, անցնում 359մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 403մ, հասնում ժայռի 
գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 461մ, հասնում 1819մ նիշ ունեցող 
Գյութափա բարձունքի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանով անցնելով 469մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 688մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա արտադրական մասի և 
վարելահողի եզրով թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 451մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 34մ, շրջանցելով տնամերձը, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ճանապարհը, անցնելով 46մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 46մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, շրջանցելով տնամերձը, անցնելով 107մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 
12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, տնամերձի եզրագծով, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնելով 401մ, հասնում տնամերձի եզրագծի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով ջրհավաքի և տնամերձի եզրագծով, թիվ 
16-17 սահմանակետերով 411մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրհավաքի թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 579մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 
20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս- արևելք, անցնում 327մ, հասնում թիվ 21 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, անցնում 258 մ, հասնում Ղուրսալ, Քարաձոր և Նոր Խաչակապ 



գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին: 
«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5443մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.47 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՃՈՃԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ճոճկան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տավուշի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Քարկոփ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Շնող գյուղական համայնքին, հարավից «Ե-Զ» հատվածով` 
Մեծ Այրում գյուղական համայնքին, «Զ-Է» հատվածով` Ախթալա գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից 
«Է»-«Ա» հատվածով` Շամլուղ քաղաքային համայնքին : 

  
ՃՈՃԿԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածում սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՃՈՃԿԱՆ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածում սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՃՈՃԿԱՆ-ՔԱՐԿՈՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Ճոճկան, Քարկոփ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման` Դեբետ գետի ափին 

գտնվող «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 155մ, 
հատելով երկաթգիծը, ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից վարելահողի և 
քարհանքի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 399մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմոտք, անցնում 260մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 184 մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 87մ, հասնում ժայռի և քարհանքի հատման թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
ժայռի և վարելահողի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 785մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 150մ, հատելով երկաթգիծը, 
հասնում Ճոճկան, Քարկոփ և Շնող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2020մ է: 
  

ՃՈՃԿԱՆ-ՇՆՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Ճոճկան, Շնող և Քարկոփ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման` Դեբեդ գետի ափին գտնվող «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնելով 2319մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող Ճոճկան, Շնող և Մեծ Այրում գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2319 մ է:  
  

ՃՈՃԿԱՆ-ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
 Ճոճկան, Մեծ Այրում գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 2889մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-14 սահմանակետերով անցնում 1702մ, հասնում 



թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, 
ձորի թիվ 16-27 սահմանակետերով անցնում 1293մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնում 
1418մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և 
հարավ-արևելք, թիվ 40-61 սահմանակետերով անցնում 3608մ, հասնում թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 270մ, հասնում Նահատակ գետի ափին 
գտնվող թիվ 63 սահմանակետին, նշված գետով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 63-79 սահմանակետերով 
անցնում 2359մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 101մ, հասնում թիվ 81 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
530մ, հատելով Նահատակ գետակը, հասնում թիվ 82 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 333մ, հատելով գետակը, հասնում թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 190մ, հատելով վարելահողը, երկաթգիծը, հասնում Դեբեդ 
գետի ձախ ափին գտնվող Ճոճկան, Մեծ Այրում և Շնող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14693մ է:  
  

ՃՈՃԿԱՆ-ԱԽԹԱԼԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»  
  
 Ճոճկան, Մեծ Այրում գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառային հողերով, 1-2 
սահմանակետերով անցնում է 3724մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 683մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 763մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 233մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում է 604մ, 
հասնում Ճոճկան գյուղական և Ախթալա, Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6007մ է: 
  

ՃՈՃԿԱՆ-ՇԱՄԼՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»  
  
Ճոճկան գյուղական, Շամլուղ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անտառի միջով, Դեբեդ գետի փոքր վտակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 
թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1442մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք, 
անտառի միջով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում է 1019 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 956մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, թիվ 11 
սահմանակետից ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 477մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
ացնելով 70մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնելով 177մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ացնելով 95մ, հասնում 1302մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 17 
սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ անցնում է 183մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19 սահմանակետով հատելով խճուղային 
ճանապարհը, անցնելով 193մ, հասնում Շամլուղ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 437մ, ապա թեքվում հյուսիս, այնուհետև հարավ-
արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 916մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ացնում 272մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս, անտառի եզրագծով, թիվ 30-35 
սահմանակետերով անցնում 914մ, հասնում Ճոճկան գյուղական, Շամլուղ և Ախթալա քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7148մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.48 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 



ՕՐԵՆՔԻ
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Մարգահովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղեգնուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Դեբեդ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Դսեղ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Տավուշի մարզին և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ֆիոլետովո գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից 
«Զ»-«Է» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «է»-«Ը» հատվածով` Անտառաշեն, «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Լերմոնտովո, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Գուգարք և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Վահագնի գյուղական համայնքներին: 

  
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մարգահովիտ, Եղեգնուտ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 721մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 431մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-7 
սահմանակետերով անցնում 1315մ, հասնում Մարգահովիտ, Եղեգնուտ և Դեբեդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2467մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԴԵԲԵԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մարգահովիտ, Դեբեդ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնում 961մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնում 1076մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1047մ, հասնում թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-18 
սահմանակետերով անցնում է 2632մ, հասնում Մարգահովիտ, Դեբեդ և Դսեղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5716մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԴՍԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Մարգահովիտ, Դսեղ և Դեբեդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնում 2002մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 10-11 սահանակետերով անցնում 592մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում 1503մ հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքով անցնում 656մ, 
հասնում Մարգահովիտ, Դսեղ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4752մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
 Մարգահովիտ, Ֆիոլետովո գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 393 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 637մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 398մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 



Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 
1243մ, հասնում 2163.0մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 1062մ, 
հասնում է 2256.0մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնելով 2762մ, հասնում 
ջրհավաքի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ, ջրհավաքով, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնելով 800մ, հասնում է արտադրական մասի եզրի թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ֆիոլետովո և 
Մարգահովիտ համայնքների բնակավայրերի եզրագծով անցնելով 355մ, հատելով ճանապարհը, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, արտադրական մասի և վարելահողի 
եզրով, թիվ 21 սահմանակետով անցնելով 652մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնելով 219մ, հատելով ցամաքուրդը, հասնում թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 345մ, 
հասնում Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, 
վարելահողի եզրով անցնելով 351մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 249մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հատելով ճանապարհը, 
հասնում ջրհավաքի թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ջրհավաքով, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնելով 977մ, հասնում է երկաթգծի կայարանի և ջրհավաքի հատման կետում գտնվող թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 199մ, հասնում 
թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհը, անցնում 269մ, հասնում 
թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 34 
սահմանակետով անցնում 861մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, հարավ, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում է 1224մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: 
Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1210մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 180մ, հասնում 
Մարգահովիտ, Ֆիոլետովո գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14524մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 «Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանի հետ: 

  
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԱՆՏԱՌԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 

  
 Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող Մարգահովիտ, Անտառաշեն և Լերմոնտովո գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 620մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, անտառով, թիվ 4-14 սահմանակետերով անցնում 
2360մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 776մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 973մ, հասնում թիվ 
19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 474մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 291մ, հասնում թիվ 
21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 541մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 137մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 861մ, հասնում 
թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, ապա արևմուտք, անցնում 1163մ, հասնում Մարգահովիտ, 
Անտառաշեն գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7877մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Մարգահովիտ, Լերմոնտովո և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 357մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 447մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 240մ, հասնում բլրի 
գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
237մ, հասնում 2558.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո նույն ջրբաժանով 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 1125մ, հասնում 2529.9մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ջրբաժանով անցնում 805մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 626մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 1265մ, հատում Դիլիջան-Մարգահովիտ 
ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 687մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 769մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող Մարգահովիտ, Լերմոնտովո և Անտառաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6560մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ» -«Ժ»  
  
Մարգահովիտ, Գուգարք և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է արևելք, այնուհետև հարավ, անտառի եզրով անցնում է 
2050մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անտառի 
եզրով անցնում 560մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 654մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 362մ, հասնում Մարգահովիտ, 
Լերմոնտովո և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3626մ է: 
  

ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` Ժ»-«Ա»  
  
Մարգահովիտ, Վահագնի և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1147մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1169մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, անտառով անցնում 718մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում 1207մ, հասնում Մարգահովիտ, Վահագնի և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ժ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4242մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.49 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Մարց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լորուտ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Տավուշի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դսեղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և 
հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարինջ գյուղական համայնքին: 

  
ՄԱՐՑ-ԼՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մարց, Լորուտ և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 1-7 սահմանակետերով անցնում 2721մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 338մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 10-11 սահմանակետերով անցնում 594մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 485մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 400մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 658մ, հատելով ճանապարհը, հասնում ճանապարհների հատման 
1845.0մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն 
ողղությամբ, անցնում է 432մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, արոտավայրի և խոտհարքի եզրով անցնում 460մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 2626մ, հասնում խոտհարքի եզրի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 
20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնելով 3269մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 2768մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, արտադրական 
մասի եզրով անցնում 565մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք և հարավ, անտառի միջով, թիվ 27-47 սահմանակետերով անցնում է 4053մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, 
այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 615մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, այդտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 51 սահմանակետով անցնում 681մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 160մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 1607մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 56-104 սահմանակետերով անցնում է 8723մ և հասնում Մարց, Լորուտ 
գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31531մ է: 
  

ՄԱՐՑ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՄԱՐՑ-ԴՍԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Մարց, Քարինջ և Դսեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը Մարց գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 917մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 410մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 298մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 58 մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 107մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 15-17 սահմանակետերով 
անցնում 206մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 101մ, հասնում թիվ 
19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 65մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 321մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 22-48 սահմանակետերով անցնում 5074մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նորից ձորով, 50-53 սահմանակետերով անցնում 3266մ, հասնում թիվ 54 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, 55-59 սահմանակետերով անցնում 
10578մ, հասնում Մարց, Դսեղ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21988մ է:  
  

ՄԱՐՑ-ՔԱՐԻՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  



 Մարց, Լորուտ և Քարինջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով անցնում է 12664մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 834մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով 
անցնում է 672մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 885մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 277մ, հասնում 2118.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 211մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 261մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին,ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 434մ, հասնում 1863.5մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 13 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 14 
սահմանակետով անցնելով 890մ, հասնում 1733.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 532մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 658մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19-25 
սահմանակետերով անցնում 2279մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով Քարինջ գնացող ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 27 
սահմանակետով անցնելով 500մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 883մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին, որից 
հետո շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնում 260մ, հասնում Մարց 
գետի ափին գտնվող Մարց, Քարինջ և Դսեղ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22508մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.50 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Մեղվահովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Կաթնառատ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բլագոդարնոյե և «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Կաթնառատ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով`Շիրակի մարզի վարչական 
սահմանին: 

  
ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 1-
65 սահմանակետերով անցնում 17171մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
67-70 սահմանակետերով անցնում 1820մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
թիվ 72-74 սահմանակետերով անցնում 1121մ, հասնում Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ և Կաթնառատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20112մ է: 
  

ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ-ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1543մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1652մ, հասնում 
Տաշիր գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող Մեղվահովիտ, Բլագոդարնոյե և Կաթնառատ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3195մ է: 
  

ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ-ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մեղվահովիտ, Բլագոդարնոյե և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 1310մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2106մ, հասնում Կարակալա գետի ափին 
գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, Կարակալա գետի ոլորաններով, թիվ 3-85 սահմանակետերով անցնում 13150մ, հասնում 
Մեղվահովիտ, Բլագոդարնոյե և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16566մ է: 
  

ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ-ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մեղվահովիտ, Կաթնառատ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 918մ, հատելով ձորակներ, հասնում է Մեղվահովիտ, Բլագոդարնոյե և Կաթնառատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 918մ է: 
  

ՄԵՂՎԱՀՈՎԻՏ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
«Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.51 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Մեծավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորամուտ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Միխայելովկա 

գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տաշիր քաղաքային համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կաթնառատ, «Ե»-«Զ» հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական համայնքներին, 
արևմուտքից և հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Ձյունաշող գյուղական համայնքին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Պաղաղբյուր գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Վրաստանի Հանրապետություն): 

  
ՄԵԾԱՎԱՆ-ՁՈՐԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մեծավան, Ձորամուտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 430մ, հասնում 
1755.9մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով 
Մեշեվանի գետի վտակը, դաշտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով, խոտհարքի և արոտի միջնակով անցնելով 
787մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 715մ, հատելով Մեշեվանի գետի վտակը, դաշտային ճանապարհը, անտառաշերտի եզրով հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի 
թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 476մ, հասնում բլրի գագաթի Մեծավան, Ձորամուտ և Միխայելովկա համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2408մ է:  
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ՄԻԽԱՅԵԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



Մեծավան, Ձորամուտ և Միխայելովկա համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 932մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառաշերտի և 
վարելահողի եզրով հատելով Մեծավան գնացող ավտոճանապարհը, Տաշիր գետի վտակները, թիվ 2-4 
սահմանակետերով անցնելով 2777մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 674մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնելով 2640մ, հասնում Մեծավան, 
Միխայելովկա գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7023մ է: 
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ՏԱՇԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Մեծավան, Միխայելովկա գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, Գյուլիբուլաղ գետակը, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 3449մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 3273մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1253մ, հասնում Մեծավան, 
Կաթնառատ գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7975մ է: 
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ԿԱԹՆԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Մեծավան, Դաշտադեմ և Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2801մ, հասնում Մեծավան, 
Կաթնառատ գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2801մ է: 
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Մեծավան, Ձյունաշող և Դաշտադեմ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 537մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 2452մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը և Գյուլիբուլաղ գետակը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 350մ, հատելով Դաշտադեմ 
գնացող ճանապարհը, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 1521մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը առվով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 11-22 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում Մեծավան, Դաշտադեմ և 
Կաթնառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5804մ է: 
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ՁՅՈՒՆԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մեծավան, Ձյունաշող և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 3092մ, հասնում 
է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 609մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 545մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, 
անցնում 601մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
1614մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ, Տաշիր գետով, թիվ 11-79 սահմանակետերով անցնելով 7646մ, հասնում Տաշիր գետի ափին գտնվող թիվ 
80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 81-84 
սահմանակետերով անցնելով 2469մ, հասնում Մեծավան, Դաշտադեմ և Ձյունաշող համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16577մ է:  



  
ՄԵԾԱՎԱՆ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 

  
Մեծավան, Պաղաղբյուր և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 315մ, հասնում է 1729.03մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 229մ, հասնում է Մեծավան, 
Ձյունաշող և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 544մ է: 
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Պաղաղբյուր, Մեծավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում Պաղաղբյուր գնացող ճանապարհը, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով անցնում 590մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 531մ, հասնում 
ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 646մ, հասնում 
ջրհավաքի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 619մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 6-7 սահմանակետերով 1857մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 9-10 
սահմանակետերով 826մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում Մեծավան, Դաշտադեմ և Պաղաղբյուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5571մ է: 
  

ՄԵԾԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
«Թ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.52 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Մեծ Այրում գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ճոճկան գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շնող գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նեղոց գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ախթալա քաղաքային համայնքին: 

  
ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ- ՃՈՃԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մեծ Այրում, Ճոճկան գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 2889մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-14 սահմանակետերով անցնում 1702մ, հասնում 
թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, 
ձորի թիվ 16-27 սահմանակետերով անցնում 1293մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնում 
1418մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և 
հարավ-արևելք, թիվ 40-61 սահմանակետերով անցնում 3608մ, հասնում թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 270մ, հասնում Նահատակ գետի ափին 
գտնվող թիվ 63 սահմանակետին, նշված գետով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 63-79 սահմանակետերով 



անցնում 2359մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 101մ, հասնում թիվ 81 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 530մ, 
հատելով Նահատակ գետակը, հասնում թիվ 82 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 333մ, հատելով գետակը, հասնում թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 190մ, հատելով վարելահողը, երկաթգիծը, հասնում Դեբեդ գետի ձախ 
ափին գտնվող Մեծ Այրում, Ճոճկան և Շնող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14693մ է:  
  

ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ- ՇՆՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեծ Այրում, Շնող և Ճոճկան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-6 սահմանակետերով 
անցնելով 1925մ, հասնում Մեծ Այրում, Նեղոց և Շնող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1925մ է: 
  

ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ- ՆԵՂՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Մեծ Այրում, Նեղոց գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Դեբեդ գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում է 3722մ, հասնում գետի ափին գտնվող Մեծ Այրում, Նեղոց և Շնող գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3722մ է: 
  

ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ-ԱԽԹԱԼԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Մեծ Այրում, Ճոճկան գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 365մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով Ախթալա-
Փոքր Այրում ավտոճանապարհը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 2174 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1294մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ձորով, թիվ 9-30 
սահմանակետերով անցնում 4635մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 1038մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 968մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 849մ, 
հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 184մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 377մ, հատում 
Ախթալա-Փոքր Այրում ավտոճանապարհը և քաղաքի եզրագծով հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որից հետո 
դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 127մ, հասնում ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ձորակով, թիվ 38-41 սահմանակետերով 
անցնելով 673մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 241մ, 
պահածոների գործարանի եզրագծով հատելով երկաթգիծը, հասնում Դեբեդ գետի ձախ ափին գտնվող Մեծ Այրում, 
Նեղոց գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12925մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.53 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  
Մեծ Պարնի գյուղական համայնքը գտնվում է Լոռու մարզի արևմտյան մասում: 



Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» 
հատվածով` Ուրասար գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գոգարան, «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Շիրակամուտ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Կաթնաջուր գյուղական համայնքներին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Ծաղկաբեր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Հարթագյուղ և «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Լուսաղբյուր գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Թ-«Ժ» հատվածով` Սարալանջ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ժ»-«Ի» հատվածով` Լուսաղբյուր և «Ի»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին: 

  
ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Մեծ Պարնի, Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի եզրով 
անցնում 564մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 
անցնում 1694մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 705մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 231մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 435մ, 
հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 435մ, հասնում Մեծ Պարնի, Կաթնաղբյուր և Ուրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4034մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ՈՒՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեծ Պարնի, Կաթնաղբյուր և Ուրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2228մ, հասնում Չախկալի գետակի ջրախառնուրդի մոտ գտնվող Մեծ Պարնի, 
Գոգարան և Ուրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2228մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ԳՈԳԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Չախկալի գետակի ջրախառնուրդի մոտ գտնվող Մեծ Պարնի, Գոգարան և Ուրասար գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնում 4326մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, 
ձորերով հատելով բարձունքները, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում է 2687մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 28-34 սահմանակետերով 
անցնում է 2319մ, հասնում է 2163մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Մեծ Պարնի, Գոգարան և Շիրակամուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9333մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
2163 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Մեծ Պարնի, Գոգարան և Շիրակամուտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 171մ, հասնում Չախկալի գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը Չախկալի գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 
1481մ, հասնում Չիչխանի գետի ջրախառնուրդի թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև Չիչխան գետով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, 7-10 սահմանակետերով անցնում 695մ, հասնում Նալբանդ ջրանցքի սկզբնակետում գտնվող 
թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև Նալբանդի ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-13 
սահմանակետերով անցնելով 1067մ, հասնում 14 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 100մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 606մ, հատելով թփուտները, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Չիչխան գետակի վտակը, անցնելով 484մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում է 334մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևելք, անցնում 



753մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 435մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 139մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 624մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 
356մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 431մ, 
հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնելով 524մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 178մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով անցնելով 337մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 35 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 
36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 497մ, հասնում վարելահողի եզրի 
թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 91մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 38 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 39-42 սահմանակետերով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, վարեկահողի եզրով անցնելով 1168 մ, հասնում Նալբանդի ջրանցքի հյուսիսային մասում 
գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով 
Նալբանդի ջրանցքը, վարելահողի եզրով անցնելով 404մ, հասնում է վարելահողի միջնակի թիվ 44 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով 185մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, որից հետո թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, հատելով անտառաշերտը, երկաթգիծը, անցնելով 314մ, հասնում Գյումրի-Սպիտակ 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ և Կաթնաջուր համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11634մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ԿԱԹՆԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գյումրի-Սպիտակ ավտոճանապարհի եզրին գտնվող Մեծ Պարնի, Շիրակամուտ և Կաթնաջուր գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Գյումրի-Սպիտակ 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 543մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի միջնակով անցնելով 599մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 389մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի 
եզրով անցնելով 196մ, հասնում Փամբակ գետի հյուսիսային ափին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Փամբակ գետը, անցնելով 184մ, 
հասնում խոտհարքի և վարելահողի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 638մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 48մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 297մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 357մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 15 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 755մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 17 սահմանկետով, անցնելով 994մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 448մ, հասնում 2027մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին, 
այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 555մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Մեծ 
Պարնի, Կաթնաջուր և Ծաղկաբեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6002մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ԾԱՂԿԱԲԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Մեծ Պարնի, Հարթագյուղ և Ծաղկաբեր համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 456մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 575մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևելք, վարելահողի եզրով հատելով Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 955մ, հասնում 1733մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 



վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, այնուհետև Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 967մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով 
հատելով Ծաղկաբեր-Մեծ Պարնի ավտոճանապարհը և Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 437մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 
սահմանակետերով անցնում 1844մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 320մ, հասնում Մեծ Պարնի, Ծաղկաբեր և Կաթնաջուր համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5554մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ՀԱՐԹԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Մեծ Պարնի, Լուսաղբյուր և Հարթագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնելով 488մ, հասնում Փամբակ գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
գետով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 100մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ փոխելով 
ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 3 
սահմանակետով հատելով Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 915մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնելով 786մ, հասնում է 2028մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 342մ, հասնում Մեծ Պարնի, Հարթագյուղ և 
Ծաղկաբեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2631մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
2232.9 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Մեծ Պարնի, Լուսաղբյուր և Սարալանջ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 455 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-15 սահմանակետերով, արտադրական մասերի եզրագծով, վարելահողի եզրով 
անցնելով 3217մ, հասնում հատուկ նշանակության հողերի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո 
հատուկ նշանակության հողերի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, անտառաշերտը, անցնելով 411մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով 
երկաթգիծը, ապա Գյումրի-Սպիտակ մայրուղին, անցնելով 248մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 522մ, հասնում վարելահողի և արոտի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 944մ, հասնում 
Մեծ Պարնի, Լուսաղբյուր և Հարթագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5797մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
2379.8մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Մեծ Պարնի, Սարալանջ և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1072մ, հասնում է բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
388մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 170մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 200 մ, հասնում 2274.8մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
357մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 483մ, հասնում 
2041.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 548մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 232մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 248մ, հասնում 1822.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 155մ, հասնում ջրահավաքի թիվ 
12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի 
միջնակով, թիվ 13 սահմանակետով հատելով Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 854մ, հասնում թիվ 14 



սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառաշերտի և Մեծ Պարնի 
բնակավայրի եզրով հատելով երկաթգիծը, անցնելով 628մ, հասնում Գյումրի-Սպիտակ միջպետական 
ավտոճանապարհի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնելով 1920մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի և 
անտառաշերտի եզրով անցնելով 225մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, հատելով Նալբանդի ջրանցքը, այնուհետև երկաթգիծը, անցնելով 123մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ջրահաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնելով 1189մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնելով 872մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 432մ, հասնում 2044.6մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնելով 1191մ, հասնում է 2232.9մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Մեծ Պարնի, Սարալանջ և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11217մ է: 
  

ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ-ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
Մեծ Պարնի, Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ի» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 547մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Չիչխան գետը, թիվ 2 
սահմանակետով անցնելով 1920մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 486մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 276մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 436մ, հասնում է 2376մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող, թիվ 
6 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 7-8 սահմանակետերով 
անցնելով 698մ, հասնում 2379.8մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Մեծ Պարնի, Սարալանջ և Լուսաղբյուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4363մ է: 
  

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա» 
  
«Ի»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.54 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՅԱՂԴԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Յաղդան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հովնանաձոր գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կողես գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Վարդաբլուր գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին: 

  
ՅԱՂԴԱՆ-ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Յաղդան, Հովնանաձոր և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից , որը գտնվում է Հովնանաձոր բնակավայրից դեպի հյուսիս-արևմուտք 1907.5մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 425մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը,հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 1211մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 



168մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 1572մ, հասնում 1551.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 270մ, 
հասնում Արխաշան գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև նույն վտակով թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 119մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 198մ, հասնում Հովնանաձոր գնացող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, Արխաշան գետակը, 
անցնում 155մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում է 410մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 75մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 952մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնում 114մ, հասնում է Յաղդան, Հովնանաձոր և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5669մ է: 
  

ՅԱՂԴԱՆ-ԿՈՂԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Յաղդան, Հովնանաձոր և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի և արոտի եզրով, ջրբաժանով 
հատելով թամբը, անցնելով 384մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 428մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 147մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 449մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը, ջրբաժանով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 214մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 
5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 308մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
281 մ, հասնում 1438.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից նույն ջրբաժանով 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև 
նույն ուղղությամբ անցնելով 321մ, հասնում Յաղդան գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 401մ, հատելով վերոհիշյալ 
ճանապարհը, այնուհետև Լոռու ջրանցքը, դաշտային ճանապարհը, հասնում Ձորագետ գետի ափին գտնվող 
Յաղդան, Կողես և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3183մ է: 
  

ՅԱՂԴԱՆ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Յաղդան, Վարդաբլուր և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնելով 2368մ, հասնում Յաղդան, Կողես և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2368մ է: 
  

ՅԱՂԴԱՆ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Յաղդան, Գյուլագարակ և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնելով 674մ, հասնում Յաղդան, Գյուլագարակ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 674մ է: 
  

ՅԱՂԴԱՆ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Յաղդան, Ագարակ և Հովնանաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 325մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 765մ, հասնում թիվ 4 



սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 915մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-10 սահմանակետերով, Ահնիձոր գետով անցնում 2897մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12-14 սահմանակետերով 
անցնում 1100մ, հասնում Յաղդան, Ագարակ և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6002մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.55 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՆԵՂՈՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ  

  
Նեղոց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ախթալա քաղաքային համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Մեծ Այրում գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շնող գյուղական համայնքին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ծաղկաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հաղպատ 
գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Շամլուղ քաղաքային համայնքին: 

  
ՆԵՂՈՑ-ԱԽԹԱԼԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Նեղոց գյուղական, Ախթալա և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ք. Ախթալայի բնակավայրի 
եզրով անցնում 1434մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով, անտառի եզրագծով անցնում 736մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-15 սահմանակետերով, Դեբեդ գետի հոսանքի 
ուղղությամբ անցնում 1634մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 
թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում է 972մ, հասնում Նեղոց, Մեծ Այրում գյուղական և Ախթալա քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4776մ է: 
  

ՆԵՂՈՑ-ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Նեղոց, Մեծ Այրում գյուղական և Ախթալա քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Դեբեդ գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում է 3722մ, հասնում գետի ափին գտնվող Նեղոց, Մեծ Այրում և Շնող գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3722մ է: 
  

ՆԵՂՈՑ-ՇՆՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նեղոց, Մեծ Այրում և Շնող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Դեբեդ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
194մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, վարելահողերի եզրով անցնելով 561մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դարձյալ վարելահողի եզրով անցնում 305մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ դարձյալ վարելահողերի եզրով հատելով դաշտային 
ճանապարհներ, անցնում է 387մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնում 3351մ, հասնում 1579մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 12 
սահմանակետին, թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանի վրա գտնվող ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնելով 1032մ, հասնում 1628մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 
սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 87մ, հասնում ճանապարհի 
եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 462մ, 
հասնում 1579.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 



ջրբաժանով անցնում է նույն ուղղությամբ 254մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնելով 895մ, հասնում Նեղոց, Շնող և Ծաղկաշատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7528մ է: 
  

ՆԵՂՈՑ-ԾԱՂԿԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Նեղոց, Հաղպատ և Ծաղկաշատ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը լեռնագագաթից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 580մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-5 սահմանակետերով 
անցնում 419մ, հասնում Նեղոց, Շնող, Ծաղկաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 999մ է: 
  

ՆԵՂՈՑ-ՀԱՂՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նեղոց, Հաղպատ գյուղական և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 481մ, 
հասնում ձորի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ձորի ոլորաններով, թիվ 4-10 
սահմանակետերով անցնում 1129մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա, այդտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 534մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի և Լոռու հէկ-ի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 88մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև հէկ-ի ցանկապատով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ փոխելով ուղղությունը 
դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 404մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անտառի եզրով և ձորով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 
է 2618մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 229մ, հասնում Նեղոց, 
Հաղպատ և Ծաղկաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5920մ է: 
  

ՆԵՂՈՑ-ՇԱՄԼՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Դեբեդ գետի ափին գտնվող Նեղոց գյուղական, Ախթալա և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, անտառի եզրով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 434մ, հասնում Նեղոց, Հաղպատ գյուղական և Շամլուղ քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 434մ է: 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.56 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պուշկինո գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արջուտ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնապատ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ղուրսալի գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Քարաձոր գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Արևաշող գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նոր Խաչակապ, Արևաշող և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 602մ, հասնում Նոր Խաչակապ, Արջուտ և 



Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 
«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 602 մ է: 

  
ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ-ԱՐՋՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Նոր Խաչակապ, Արջուտ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-31 սահմանակետերով 
անցնելով 2246մ, հասնում է 2472.1մ նիշ ունեցող ՈՒզունգյունեյ բարձունքի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 33-48 սահմանակետերով 
անցնելով 1010մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, Աղսու գետակի վտակով, թիվ 50-59 սահմանակետերով անցնելով 1221մ, 
հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60-63 
սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում Աղսու գետի ջրախառնուրդի թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 88մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
շրջադարձի և վարելահողի եզրագծի թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 67-71 սահմանակետերով անցնում 2004մ, հասնում թիվ 72 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 73-75 սահմանակետերով 
անցնելով 1524մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 77-91 սահմանակետերով անցնելով 2780մ, հասնում Աղսու գետի ափին գտնվող թիվ 92 
սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 93-104 սահմանակետերով անցնելով 
3348մ, հատելով Վանաձոր-Սպիտակ ավտոճանապարհը, երկաթգիծը հասնում է Փամբակ գետի ափին գտնվող 
Նոր Խաչակապ, Արջուտ և Լեռնապատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14944մ է: 
  

ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ-ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նոր Խաչակապ, Լեռնապատ և Արջուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում 1554.3մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում 401մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 535 մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանով, թիվ 
4-5 սահմանակետերով անցնում 1078մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 203մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով, թիվ 8-10 
սահմանակետերով անցնելով 1115մ, հասնում է ջրբաժանի Նոր Խաչակապ, Լեռնապատ և Ղուրսալ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3641մ է: 
  

ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ-ՂՈՒՐՍԱԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Նոր Խաչակապ, Ղուրսալ և Քարաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմամանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 1398մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ, հատելով Սպիտակ-Վանաձոր ավտոճանապարհը, այնուհետև երկաթգիծը, թիվ 3-8 
սահմանակետերով անցնում է 923մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնելով 1074մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի 
թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1657մ, հասնում Նոր Խաչակապ, Ղուրսալ և Լեռնապատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5052մ է: 
  

ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ-ՔԱՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Նոր Խաչակապ, Արևաշող և Քարաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2584.4մ նիշ ունեցող 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 501մ, 



հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1181մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է 
նույն ուղղությամբ, անցնում 669մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1151մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 418մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 7 
սահմանակետին, որից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 8-12 սահմանակետերով 
անցնելով 1638մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնելով 1459մ, հասնում 1770.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող Նոր Խաչակապ, Քարաձոր և Ղուրսալ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7246մ է: 

ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ-ԱՐԵՎԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  

Նոր Խաչակապ, Արևաշող և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, Բզովդալի լեռնաշղթայով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 378մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ` 
թիվ 5-15 սահմանակետերով անցնում է 558մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որից շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ապա թեքվում հարավ, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում 354մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1290մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում 2462.0 մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնելով 368մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 352մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 423մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: 
Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով 
անցնում է 527մ, հասնում Նոր Խաչակապ, Արևաշող և Քարաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին : 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4250մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.57 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շահումյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գուգարք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լերմոնտովո գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Դարպաս գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վանաձոր 
քաղաքային համայնքին:  

  
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Շահումյան, Գուգարք գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
895մ, հասնում 1561.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևելք, 
ապա հարավ, քարհանքի եզրով, Շահումյան բնակավայրի եզրագծով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 286մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 1179մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով անցնում 470մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 449մ, 
հասնում ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետին, որից վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 335մ, 



հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 268մ, հասնում 
բլրի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի և անտառի եզրով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 777մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո նշված 
ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնում 364մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 611մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 44մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնելով 90մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողի եզրով անցնելով 223մ, հասնում ջրհավաքի 
թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, վարելահողի և խոտհարքի եզրով, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 853մ, հասնում ջրհավաքի 
թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք ապա հարավ, թիվ 25-26 
սահմանակետերով անցնում 456մ, հասնում ցանկապատի եզրի թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 877մ, հասնում Շահումյան, 
Գուգարք և Լերմոնտովո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8270մ է: 
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Շահումյան, Լերմոնտովո և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, խոտհարքի եզրով հատելով ճանապարհը, 
սպորտբազայի ցանկապատով անցնում 223մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ ռեստորանի եզրագծով անցնելով 301մ, հասնում Վանաձոր-Դիլիջան ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառով, անցնում 797մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, անտառով, թիվ 4-17 
սահմանակետերով անցնում 1105մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 844մ, 
հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 265մ, հասնում ջրբաժանի 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 24 
սահմանակետով անցնում 702մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 365մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 26 սահամանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 232մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 313մ, հասնում 2502.6մ նիշ ունեցող 
բլրի վրա գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում 403մ, հասնում բլրի թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 30-31 
սահմանակետերով անցնում 1078մ, հասնում 2519.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 33-36 սահմանակետերով 
անցնում 1886մ, հասնում Շահումյան, Լերմոնտովո գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8514մ է: 
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Շահումյան, Դարպաս գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Վանաձոր գետակով, թիվ 1-16 
սամանակետերով անցնելով 4311մ, հասնում է Շահումյան, Դարպաս գյուղական և Վանաձոր քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4311մ է: 
  

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Շահումյան, Գուգարք գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Վանաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 



թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնելով 341մ, հասնում ջրերի մաքրման կայանի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
որից հետո ջրերի մաքրման կայանի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնելով 356մ, հասնում ջրերի մաքրման կայանի եզրագծի թիվ 12 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 518մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, Վանաձոր քաղաքի 
եզարագծով, թիվ 14-20 սահմանակետերով անցնելով 855մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, շրջանցելով Վանաձոր քաղաքի եզրագիծը, թիվ 22-29 
սահմանակետերով անցնելով 417մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 31-38 սահմանակետերով անցնելով 543մ, հատելով Գարպ գետը, հասնում Վանաձոր-Դիլիջան 
ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը նշված 
ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 94մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 40 սահմանակետին, որից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Վանաձոր քաղաքի եզրագծով, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնելով 386մ, 
հասնում է թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 271մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնելով 217 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնելով 531մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնելով 855մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում պիոներական ճամբարի եզրագծի թիվ 52 
սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, 
անցնելով 248մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը 
Վանաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 54 սահմանակետով անցնելով 1136մ, հասնում 
թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 56-69 
սահմանակետերով անցնելով 1691մ, հասնում հյուրանոցային համալիրի եզրագծի թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, նշված համալիրի եզրով, 
թիվ 71-75 սահմանակետերով անցնելով 649մ, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ճոպանուղի գնացող ճանապարհով, թիվ 77-81 սահմանակետերով անցնելով 
1187մ, հասնում թիվ 82 սահմանակետին, այնուհետև ճանապարհի մյուս եզրով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևելք, թիվ 83-87 սահմանակետերով անցնելով 1327մ, հասնում հյուրանոցային համալիրի եզրագծի թիվ 88 
սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հյուրանոցային 
համալիրի եզրագծով, թիվ 89-93 սահմանակետերով անցնելով 1052մ, հասնում թիվ 94 սահմանակետին, այնուհետև 
Վանաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, կառուցապատ տարածքի եզրագծով, թիվ 95-100 
սահմանակետերով անցնելով 1332մ, հասնում թիվ 101 սահմանակետին: Թիվ 101 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 102 սահմանակետով անցնելով 573մ, հասնում ճամբարի եզրագծի թիվ 103 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, պիոներական ճամբարի եզրագծով անցնելով 257մ, 
հասնում հանգստյան տան թիվ 104 սահմանակետին: Թիվ 104 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով հանգստյան տան և պիոներական ճամբարի եզրագիծը, թիվ 105-112 
սահմանակետերով անցնելով 1159մ, հասնում տնակային ավանի մոտ գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, որից 
հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 114-116 սահմանակետերով 
անցնելով 569մ, հասնում էլեկտրական ենթակայանի թիվ 117 սահմանակետին, որից հետո Վանաձոր գետին 
զուգահեռ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 118-127 սահմանակետերով անցնելով 2207մ, հասնում թիվ 128 
սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, Վանաձոր գետին զուգահեռ` գյուղատնտեսական արտադրական մասի, ջերմոցների, այգեգործության և 
անտառի եզրագծով, թիվ 129-144 սահմանակետերով անցնելով 2860մ, հասնում է Շահումյան, Դարպաս գյուղական 
և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21908մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.58 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շամուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 



Աթան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ահնիձոր գյուղական համայնքին և արևմուտքից «Դ»-
«Ա» հատվածով` Լորուտ գյուղական համայնքին:  

  
ՇԱՄՈՒՏ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ՇԱՄՈՒՏ-ԱԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Շամուտ, Աթան գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 
589մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 659մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 913մ, հասնում բլրի գագաթի 
թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1535մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, Մարց գետի վտակը, թիվ 1-16 սահմանակետերով 
անցնում 566մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 906մ, 
հասնում Շամուտ, Աթան և Ահնիձոր գյուղական համայքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5168մ է: 
  

ՇԱՄՈՒՏ-ԱՀՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Շամուտ, Լորուտ և Ահնիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 129մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 306մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 646մ, հասնում երկաթգծի մոտ գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 390մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, 
որից հետո անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 220մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 714մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 11 
սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 213մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, շրջանցելով անտառը, թիվ 13 
սահմանակետով անցնելով 681մ, հասնում է վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 440մ, հասնում է ջրբաժանին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս, ջրբաժանով անցնելով 465մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում 
դեպի հյուսիս արևելք, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 681մ, հասնում է Շամուտ, Աթան և Ահնիձոր գուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4886մ է:  
  

ՇԱՄՈՒՏ-ԼՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Շամուտ, Լորուտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 
596մ, հասնում 1867.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 366մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 321մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, խոտհարքի եզրով 
անցնելով 242մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 1283մ, վարելահողի և խոտհարքի եզրով հասնում 
ջրհավաքի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը Մարց գետի վտակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնելով 1020մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 389մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում 
թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ, վարելահողի և խոտհարքի եզրով անցնելով 237մ, հասնում 
թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 21-27 սահմանակետերով 



անցնելով 1976մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 235մ, հասնում թիվ 
29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 190մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 
30 սահմանակետից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 31-36 սահմանակետերով 
անցնում 1018 մ, հասնում Շամուտ, Լորուտ և Ահնիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8111մ է: 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.59 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Շենավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պուշկինո գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արևաշող գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սպիտակ քաղաքային համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Սարահարթ գյուղական համայնքին: 

  
ՇԵՆԱՎԱՆ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շենավան, Սարահարթ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման` բլրի գագաթի «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-17 
սահմանակետերով անցնում 1001մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-34 սահմանակետերով անցնելով 1547մ, հասնում 2837մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող Շենավան, Արևաշող և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին : 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2548մ է: 
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ԱՐԵՎԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Շենավան, Պուշկինո և Արևաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով հատելով բարձունքներ, 
անցնելով 586մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք և թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 971մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-30 սահմանակետերով անցնում է 2421մ, հասնում է թիվ 
31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 609մ, հասնում 
2644,2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, անցնում 789մ, հասնում 2509մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 281մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 34 
սահմանակետն, որից հետո կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնելով 1047մ, 
հասնում լանջի թիվ 37 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 715մ, հատելով 
ձորակը, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 242մ, հասնում 2220,2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 
39 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 204մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնելով 317մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ջրբաժանով, բլուրներով, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1475մ, հասնում 1971,6մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 377մ, հասնում թիվ 48 
սահմանակետին, ապա հատելով Շենավան գնացող ավտոճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնում է 163 մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 178 մ, հասնում 1892,1մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 51-56 սահմանակետերով անցնում 1183մ, հասնում 1853,1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի 57 
սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնելով 
228մ, հասնում Շենավան, Արևաշող գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11786մ է: 
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՍՊԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Շենավան, Սարահարթ գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 168մ, հասնում Փամբակ 
գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից Փամբակ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 2-10 սահմանակետերով անցնելով 1250մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թի 11 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 295 մ, հասնում ժայռի եզրի թիվ 12 սահմանակետին: 
Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառաշերտի եզրով անցնում 436մ, 
հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 481մ, հատելով ճանապարհը, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 298մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնելով 864մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող Շենավան, Արևաշող գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3793մ է: 
  

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Շենավան, Սարահարթ և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1-6 սահմանակետերով 775մ, 
հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը Փամբակ գետով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-29 սահմանակետերով անցնելով 1658մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող 
թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 31-46 
սահմանակետերով անցնում 2292մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում 2284մ, հասնում ժայռի եզրին 
գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
52 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհի եզրով անցնում է 1341մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 638մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որից հետո թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 180մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 869մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով բարձունքներ, առուներ, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 57-63 սահմանակետերով անցնում է 3235մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 65-66 
սահմանակետերով անցնում 502մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 67 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 68 սահմանակետով անցնում 820մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին,ապա ջրբաժանով թեքվելով 
հարավ-արևելք, անցնում է 310մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Շենավան, Սարահարթ գյուղական և 
Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14902մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.60 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Շնող գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քարկոփ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Տավուշի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թեղուտ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Տավուշի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաշատ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» 
հատվածով` Նեղոց գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Մեծ Այրում գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» 
հատվածով` Ճոճկան գյուղական համայնքին:  

  



ՇՆՈՂ-ՔԱՐԿՈՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
Շնող, Ճոճկան և Քարկոփ համայնքների տարածքների բաժանման` Դեբեդ գետի ափին գտնվող «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 357մ, հասնում Շնող, Քարկոփ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 357մ է: 
  

ՇՆՈՂ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ՇՆՈՂ-ԹԵՂՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Շնող, Թեղուտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման` բարձունքի վրա գտնվող 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 423մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 
1735մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 240մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 686մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 116մ, հասնում 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից անտառի միջով, ձորակով սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 7-22 սահմանակետերով անցնում 2215 մ, հասնում ձորերի հատման թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 24-38 սահմանակետերով 
անցնում 2713մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի միջով, ձորով, թիվ 
40-53 սահմանակետերով անցնում 1747մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 58մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 
55 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով, ջրբաժանով, թիվ 56-63 սահմանակետերով անցնում է 
3109մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 65 
սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 
31մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը 
դեպի հարավ, անցնում է 256մ, հասնում Շնող գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև 
նշված վտակով թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի եզրով, թիվ 69-74 սահմանակետերով անցնելով 657մ, 
հատելով Թեղուտ գնացող ճանապարհը, հասնում է սղոցարանի ցանկապատի եզրին գտնվող թիվ 75 
սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրհավաքի թիվ 76-81 սահմանակետերով 
անցնելով 1159մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից սահմանագիծը 
նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 83-86 սահմանակետերով անցնելով 378մ, հասնում 
թիվ 87 սահմանակետին, այնուհետև նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 150մ, հասնում թիվ 88 
սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 89 սահմանակետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնելով 255մ, հասնում 918.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 91-92 սահմանակետերով անցնելով 327մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 94-95 սահմանակետերով անցնելով 598մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1070մ, հասնում ճանապարհի և 
արտադրական մասի եզրի թիվ 97 սահմանակետին: Թիվ 97 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 98-99 սահմանակետերով անցնելով 135 մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով դեպի հարավ, շրջանցելով արտադրական մասը, հատելով ճանապարհը, թիվ 101 
սահմանակետով անցնելով 38մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 102 սահմանակետին, որի աջ մասում գտնվում է 
հուշարձանը: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 103-
110 սահմանակետերով անցնելով 2091մ, հասնում ջրբաժանի և անտառային հողերի բաժանման թիվ 111 
սահմանակետին: Թիվ 111 սահմանակետից թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, ջրբաժանով 
իջնում Շնող գետի վտակը, թեքվում անտառի եզրով, Շնող գետի վտակով անցնում 4030մ, հասնում թիվ 112 
սահմանակետին: Թիվ 112 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի միջով, 
ձորով, թիվ 113-140 սահմանակետերով անցնում 4887մ, հասնում Շնող, Թեղուտ գյուղական համայնքների և 
Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29586մ է: 
  



ՇՆՈՂ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածում սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ:  

  
ՇՆՈՂ-ԾԱՂԿԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
Շնող, Ծաղկաշատ և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 99մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 177մ, հասնում անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով և 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 612մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-8 
սահմանակետերով անցնում 531մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 337մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնելով 1553մ, հասնում է 
1752.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնելով 1225մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 629մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում 1538 մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո անցնելով նույն ուղղությամբ` հատում է 
ձորերը, գագաթներով, թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնում 1065մ, հասնում Շնող, Ծաղկաշատ գյուղական 
համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7766մ է: 
  

ՇՆՈՂ-ՆԵՂՈՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Շնող, Նեղոց և Մեծ Այրում համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 194մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, վարելահողերի եզրով անցնելով 561մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դարձյալ վարելահողի եզրով անցնում 305մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ուղղությամբ դարձյալ վարելահողերի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհներ, անցնում է 387մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-11 սահմանակետերով 
անցնում 3351մ, հասնում 1579մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 12 սահմանակետին, թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանի վրա գտնվող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 13-15 սահմանակետերով 
անցնելով 1032մ, հասնում 1628մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 16 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 87մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 462մ, հասնում 1579.4մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է նույն ուղղությամբ 
254մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 
սահմանակետերով անցնելով 895մ, հասնում Շնող, Նեղոց և Ծաղկաշատ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7528 մ է: 
  

ՇՆՈՂ-ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Է»-«Ը» 
  
Դեբեդ գետի ափին գտնվող Շնող, Ճոճկան և Մեծ Այրում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 1925մ, հասնում Շնող, Մեծ Այրում և Նեղոց գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1925մ է:  
  

ՇՆՈՂ-ՃՈՃԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Շնող, Ճոճկան և Քարկոփ համայնքների տարածքների բաժանման` Դեբեդ գետի ափին գտնվող «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 



սահմանակետերով անցնելով 2319մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող Ճոճկան, Շնող և Մեծ Այրում գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2319մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.61 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Պաղաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեծավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին: 

  
ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  
  

ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ-ՄԵԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Պաղաղբյուր, Մեծավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում Պաղաղբյուր գնացող ճանապարհը, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով անցնում 590մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 531մ, հասնում 
ջրհավաքի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 646մ, հասնում 
ջրհավաքի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 619մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով թիվ 6-7 սահմանակետերով 1857մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 9-10 
սահմանակետերով 826մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Պաղաղբյուր, Դաշտադեմ և Մեծավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5571մ է: 
  

ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Պաղաղբյուր, Դաշտադեմ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 375մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-49 սահմանակետերով անցնում 12453մ, 
հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 457մ, 
հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 52-53 սահմանակետերով 
1245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ջրհավաքի թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 508մ, հասնում 1831.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 
55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 255մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 631մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 15745մ, հասնում Պաղաղբյուր, Դաշտադեմ և Մեծավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17499մ է: 
  

ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ: 



(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.62 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶԻ ՊԵՏՐՈՎԿԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Պետրովկա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեդովկա գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տաշիր 
քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Միխայելովկա գյուղական համայնքին: 

  
ՊԵՏՐՈՎԿԱ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Պետրովկա, Նորաշեն և Միխայելովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անտառաշերտի և խոտհարքի միջնակով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 2090մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, անցնում 771մ, հասնում Մեդովկա, Պետրովկա 
և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2861մ է : 
  

ՊԵՏՐՈՎԿԱ-ՄԵԴՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Պետրովկա, Մեդովկա և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 751մ, հասնում 1886.5մ 
նիշ ունեցող Սիսյատսկայա եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Պետրովկա, Մեդովկա գյուղական և 
Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 751մ է : 
  

ՊԵՏՐՈՎԿԱ-ՏԱՇԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Պետրովկա, Միխայելովկա գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 600մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1340մ, հասնում է բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում է 393մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում է 154մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 866մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1079մ, 
հասնում է 1886.5մ նիշ ունեցող Սիսյատսկայա եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Պետրովկա, Մեդովկա 
գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4434մ է: 
  

ՊԵՏՐՈՎԿԱ-ՄԻԽԱՅԵԼՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Պետրովկա, Նորաշեն և Միխայելովկա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Ղարաքիլիսա գետով, թիվ 1-35 
սահմանակետերով անցնելով 3381մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 317մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 313մ, 
հասնում Պետրովկա, Միխայելովկա գյուղական և Տաշիր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4011մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  



  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.63 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաճաճկուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Հագվի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Օձուն գյուղական համայնքին, հարավից 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Լեջան գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Սվերդլով գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Լեռնահովիտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Թ»-«Ա» հատվածով` Սարչապետ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Պրիվոլնոյե, Կաճաճկուտ և Աքորի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 453մ, հատելով 
«Գայլի դարպասը», ճանապարհը հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով 
և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում 1978.0մ 
նիշ ունեցող Կրեստովայա բարձունքի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին բարձունքներով, ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-21 սահմանակետերով 
անցնում 3616մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Պրիվոլնոյե, Կաճաճկուտ և Աքորի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6144մ է: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ՀԱԳՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Պրիվոլնոյե, Հագվի և Կաճաճկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 2-3 սահմանակետերով անցնում 730մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 750մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 509մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում է 1624մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 1666մ, հասնում 
Պրիվոլնոյե, Հագվի և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5435մ է: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ՕՁՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Պրիվոլնոյե, Օձուն և Հագվի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 806մ, հասնում է Պրիվոլնոյե, Ագարակ 
և Օձուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 806մ է: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Պրիվոլնոյե, Օձուն և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 552մ, հասնում Պրիվոլնոյե, Ագարակ և 
Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 552մ է: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ԼԵՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Պրիվոլնոյե, Լեջան և Սվերդլով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում 2211մ, հասնում 2140.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 159մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում է 1745մ, հասնում Պրիվոլնոյե, Լեջան և 
Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4115մ է:  
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ՍՎԵՐԴԼՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Պրիվոլնոյե, Սվերդլով և Լեռնահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 200մ, հասնում նույն 
ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 183մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնելով 837մ, հասնում Մեսխանկա գետակի վտակի թիվ 
6 սահմանակետին, որից հետո վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, խոտհարքի և վարելահողի եզրով, թիվ 7-
25 սահմանակետերով անցնում 2283մ, հասնում Մեսխանկա գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը հատելով գետակը, վարելահողի եզրով, թիվ 27 սահմանակետով հատում է 
Պրիվոլնոյե-Սվերդլով ավտոճանապարհը, անցնում 525մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 603մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
29 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 30-39 
սահմանակետերով անցնելով 1336մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնելով 448մ, հասնում Պրիվոլնոյե, 
Սվերդլով և Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6415մ է: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ԼԵՌՆԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Պրիվոլնոյե, Սարչապետ և Լեռնահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 325մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Մեսխանկա գետի վտակը, դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 650մ, ջրհավաքով հասնում թիվ 4 սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 392մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 457մ, 
հասնում 1833.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում 
է 348մ, հատելով Պրիվոլնոյե գնացող խճուղային ճանապարհը, հասնում Պրիվոլնոյե, Լեռնահովիտ և Սվերդլով 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3480մ է: 
  

ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ-ՍԱՐՉԱՊԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Պրիվոլնոյե, Սարչապետ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 421մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև հատելով դաշտային ճանապարհը, Մեսխանկա 
գետակը, անցնելով 945 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 567մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1408մ, հատելով Մեսխանկա գետը, Պրիվոլնոյե գնացող 
ճանապարհը, վարելահողի և խոտհարքի եզրով հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 735մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 783մ, 



վարելահողի եզրով հասնում Պրիվոլնոյե, Լեռնահովիտ և Սարչապետ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4859մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.64 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՊՈՒՇԿԻՆՈ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Պուշկինո գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ստեփանավան քաղաքային և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Ամրակից գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գարգառ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ազնվաձոր 
գյուղական համայնքներին, հարավից` «Ե»-«Զ» հատվածով` Արջուտ, «Զ»-«Է» հատվածով` Նոր Խաչակապ, «Է»-
«Ը» հատվածով` Արևաշող, «Ը»-«Թ» հատվածով` Շենավան և «Թ»-«Ժ» հատվածով` Սարահարթ գյուղական 
համայնքներին, արևմուտքից «Ժ»-«Ա» հատվածով` ՈՒրասար գյուղական համայնքին: 

  
ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Պուշկինո, Ուրասար գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 546մ, հատելով գետակի 
վտակը, հասնում լանջի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, թիվ 2 
սահմանակետով անցնելով 325մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 471մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 
1079մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը նույն 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 476մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 781մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1093մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1900մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, 
անտառի եզրագծով, թիվ 20-27 սահմանակետերով անցնում 1824մ, հասնում 1838.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 
28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 234 մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: 
Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 373մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 251մ, հասնում հատուկ նշանակության հողերի եզրագծին 
գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
347մ, հասնում հատուկ նշանակության հողերի եզրագծին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով 
անցնում 1357մ, հասնում սրտաբանական կենտրոնի մոտ գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, շրջանցելով սրտաբանական կենտրոնի տարածքը, թիվ 36 
սահմանակետով անցնում է 299մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 791մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևելք վարելահողի եզրով, ֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքի հարավային մասով 
անցնում 547մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 598մ, հատելով ճանապարհը, հասնում Պուշկինո, 
Ամրակից գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13291մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ԱՄՐԱԿԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Պուշկինո, Ամրակից գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 



476մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 387մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 750մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 8-10 սահմանակետերով անցնում 878մ, 
հասնում Պուշկինո, Ամրակից և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3419մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ԳԱՐԳԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Պուշկինո, Ամրակից և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 520մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 619մ, հասնում 
Գերգերկա գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 684մ, հասնում Գարգառ համայնքի տնամերձերի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1227մ, հասնում Պուշկինո գնացող դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 75մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 900մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով Գերգերկա գետի վտակը, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 1189մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք թիվ 11 սահմանակետով անցնում 442մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 3201մ, հասնում 
Պուշկինո, Ազնվաձոր և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8856մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ԱԶՆՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Պուշկինո, Ազնվաձոր և Գարգառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 54մ, հասնում է Պուշկինո, Ազնվաձոր և 
Արջուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 54մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ԱՐՋՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բազումի լեռնաշղթայի վրա գտնվող Պուշկինո, Նոր Խաչակապ և Արջուտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով 2539մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1227մ, հասնում թամբի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնելով 395մ, հասնում 2568.0մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 625մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 469մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 439մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
397մ, հասնում 2796.2մ նիշ ունեցող Բզովդալ բարձունքի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 483մ, հասնում է Պուշկինո, Արջուտ և Ազնվաձոր համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6574մ է:  
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Պուշկինո, Արևաշող և Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 602մ, հասնում Պուշկինո, Արջուտ և Նոր 
Խաչակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 602մ է: 
  



ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ԱՐԵՎԱՇՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Պուշկինո, Շենավան և Արևաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը 2836.5մ նիշ ունեցող Շիշթեփե բարձունքից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-
7 ջրբաժանով անցնում 385մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև Բզովդալի լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 9-42 սահմանակետերով անցնելով 2228մ, հասնում 2650.2մ նիշ ունեցող Պուշկինո, 
Արևաշող և Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2612մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Պուշկինո, Սարահարթ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման` բլրի գագաթի «Թ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-17 
սահմանակետերով անցնում 1001մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-34 սահմանակետերով անցնելով 1547մ, հասնում 2837մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող Պուշկինո, Շենավան և Արևաշող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2548մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
2836մ նիշ ունեցող «Շիշտեպե» բարձունքի վրա գտնվող Պուշկինո, Ուրասար և Սարահարթ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 177մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 
2739.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թամբի թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 437մ, հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով թամբը, անցնելով թիվ 11-14 սահմանակետերով 390մ, ջրբաժանով հասնում 2747.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 
199մ, հասնում Պուշկինո, Շենավան և Սարահարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1201մ է: 
  

ՊՈՒՇԿԻՆՈ-ՈՒՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  
Պուշկինո, ՈՒրասար գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնում 5819մ, հասնում 2836մ նիշ ունեցող «Շիշտեպե» բարձունքի վրա գտնվող Պուշկինո, 
Ուրասար և Սարահարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

  «Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5819 մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.65 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՋԻԼԻԶԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ջիլիզա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շամլուղ քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից 
«Գ»-«Ա» հատվածով` Աքորի գյուղական համայնքին: 

  
ՋԻԼԻԶԱ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  



«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՋԻԼԻԶԱ-ՇԱՄԼՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Ջիլիզա գյուղական, Շամլուղ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անցնում 103մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, ապա արևմուտք և 
տեղանքի բարդ կտրտվածքներով, անտառի եզրով, թիվ 2-19 սահմանակետերով անցնում 2533մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 21-38 
սահմանակետերով անցնում 5223մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 801մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 42 սահմանակետին: 
Թիվ 42 սահմանակետից ջրբաժանով նույն ուղղությամբ թիվ 43-47 սահմանակետերով անցնում է 1548մ, հասնում է 
անտառի եզրի թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, նորից անտառի եզրով, թիվ 49-51 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում Ջիլիզա, Աքորի 
գյուղական և Շամլուղ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11608 մ է:  
  

ՋԻԼԻԶԱ-ԱՔՈՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Ջիլիզա, Աքորի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջի ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1759մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 2096մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից անտառի 
եզրագծի ոլորաններով, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում է 17772մ, հասնում Աքորի, Ջիլիզա գյուղական և 
Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21627մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.66 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սարալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաղբյուր գյուղական համայնքին, արևելքից, 

հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Մեծ Պարնի գյուղական համայնքին: 
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
 2379.8մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Սարալանջ, Մեծ Պարնի և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
ապա հարավ արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1572մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 363մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 613մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1003մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնելով 269մ, հասնում 2232.9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Սարալանջ, Լուսաղբյուր և Մեծ Պարնի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4012մ է: 
  

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 
  
 2379.8մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Սարալանջ, Մեծ Պարնի և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների 



տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1072մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
388մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 170մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 200մ, հասնում 2274.8մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
357մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 483մ, հասնում 
2041.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 548մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 232մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 248մ, հասնում 1822.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 155մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողի 
միջնակով, թիվ 13 սահմանակետով հատելով Նալբանդի ջրանցքը, անցնելով 854մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառաշերտի և Մեծ Պարնի 
բնակավայրի եզրով հատելով երկաթգիծը, անցնելով 628մ, հասնում Գյումրի-Սպիտակ միջպետական 
ավտոճանապարհի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնելով 1920մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, վարելահողի և 
անտառաշերտի եզրով անցնելով 225մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, հատելով Նալբանդի ջրանցքը, այնուհետև երկաթգիծը, անցնելով 123մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ջրահավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնելով 1189մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնելով 872մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 432մ, հասնում 2044.6մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնելով 1191մ, հասնում է 2232.9մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Սարալանջ, Մեծ Պարնի և Լուսաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11217մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.67 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՀԱՐԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սարահարթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում : 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պուշկինո գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սպիտակ քաղաքային և 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղասար գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գոգարան 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ուրասար գյուղական համայնքին: 

  
ՍԱՐԱՀԱՐԹ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
2836 մ նիշ ունեցող «Շիշտեպե» բարձունքի վրա գտնվող Սարահարթ, Ուրասար և Պուշկինո գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 177մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 
2739.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սհամանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թամբի թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 437մ, հասնում է բլրի 
գագաթի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով թամբը, անցնելով թիվ 11-14 սահմանկետերով 390մ, ջրբաժանով հասնում 2747.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 
199մ, հասնում Սարահարթ, Շենավան և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 



հանգուցային սահմանակետին:  
«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1201մ է: 

  
ՍԱՐԱՀԱՐԹ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Սարահարթ, Շենավան և Պուշկինո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1-6 սահմանակետերով 775մ, 
հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը Փամբակ գետով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8-29 սահմանակետերով անցնելով 1658մ, հասնում Փամբակ գետի ափին գտնվող 
թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 31-46 
սահմանակետերով անցնում 2292մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում 2284մ, հասնում ժայռի եզրին 
գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
52 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհի եզրով անցնում է 1341մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 638մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որից հետո թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 180մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 869մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով բարձունքներ, առուներ, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 57-63 սահմանակետերով անցնում է 3235մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 65-66 
սահմանակետերով անցնում 502 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 67 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք թիվ 68 սահմանակետով անցնում 820մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվելով 
հարավ-արևելք, անցնում է 310մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Սարահարթ, Շենավան գյուղական և 
Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14902մ է: 
  

ՍԱՐԱՀԱՐԹ-ՍՊԻՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սարահարթ, Գեղասար գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 897մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնելով 192մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն 
ուղղությամբ, անցնում 172մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Սարահարթ, Շենավան գյուղական և Սպիտակ 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1261մ է: 
  

ՍԱՐԱՀԱՐԹ-ԳԵՂԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սարահարթ, Գոգարան և Գեղասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Փամբակ գետի վտակով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնելով 1048մ, հասնում է Փամբակ գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև Փամբակ 
գետով շարունակվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնելով 1129մ, հասնում Փամբակ գետի 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ փոխելով ուղղությունը դեպի հարավ-
արևմուտք, ջրհավաքով անցնելով 137մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ-արևելք, 
անցնում 150մ, հասնում է Սարահարթ, Գեղասար գյուղական և Սպիտակ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2464մ է: 
  

ՍԱՐԱՀԱՐԹ-ԳՈԳԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Սարահարթ, Գոգարան և Ուրասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով, թիվ 1-20 սահմանակետերով 
անցնելով 1412 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքի թիվ 22 սահմանակետով անցնելով 1712մ, հասնում 1871.4մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 
սահմանակետով անցնում 250մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 



է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-34 սահմանակետերով անցնում 1478մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 26-37 սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 38 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Գոգարան գնացող ավտոճանապարհը, 
թիվ 39-47 սահմանակետերով անցնելով 4056մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-66 սահմանակետերով, ջրհավաքով անցնելով 3109մ, հասնում երկու ձորակների 
միացման տեղում գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնելով 822մ, հասնում ձորակում գտնվող Սարահարթ, 
Գոգարան և Գեղասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14044մ է: 
  

 ՍԱՐԱՀԱՐԹ-ՈՒՐԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
2836.0մ նիշ ունեցող «Շիշտեպե» բարձունքի վրա գտնվող Սարահարթ, Ուրասար և Պուշկինո գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 1501մ, հասնում ջրբաժանի Սարահարթ, 
Ուրասար և Գոգարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1501մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.68 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՎԵՐԴԼՈՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սվերդլով գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Լեջան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուռուտ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեդովկա գյուղական համայնքին, «Ե»-«Ա» հատվածով` Լեռնահովիտ 
գյուղական համայնքին:  

  
ՍՎԵՐԴԼՈՎ-ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սվերդլով, Լեռնահովիտ և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 200մ, հասնում նույն 
ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 183մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնելով 837մ, հասնում Մեսխանկա գետակի վտակի թիվ 
6 սահմանակետին, որից հետո վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, խոտհարքի և վարելահողի եզրով, թիվ 7-
25 սահմանակետերով անցնում 2283մ, հասնում Մեսխանկա գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով գետակը, վարելահողի եզրով, թիվ 27 սահմանակետով հատում է 
Պրիվոլնոյե-Սվերդլով ավտոճանապարհը, անցնում 525մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 
սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 603մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 
29 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 30-39 
սահմանակետերով անցնելով 1336մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնելով 448մ, հասնում Սվերդլով, 
Պրիվոլնոյե և Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6415մ է: 
  

ՍՎԵՐԴԼՈՎ-ԼԵՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Սվերդլով, Պրիվոլնոյե և Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 
1560մ, հասնում 1905.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնելով 3682մ, հասնում Սվերդլով, Լեջան և Ուռուտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2294.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5242մ է: 
  

ՍՎԵՐԴԼՈՎ-ՈՒՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Սվերդլով, Մեդովկա և Ուռուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 272մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2502մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 7 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ հատելով դաշտային 
ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 595մ, հասնում Է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը, թեքվելով դեպի արևելք, թիվ 9 սահմանակետով հատելով Սվերդլով–Ուռուտ խճուղային 
ճանապարհը, անցնում 708մ, հասնում վարելահողի եզրի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 25մ, վարելահողի եզրով հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1478մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 872մ, 
հասնում հատուկ նշանակության հողերի եզրագծի և ջրբաժանի թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը նշված ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 842մ, հասնում Սվերդլով, Ուռուտ և 
Լեջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2294.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7294մ է: 
  

ՍՎԵՐԴԼՈՎ-ՄԵԴՈՎԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սվերդլով, Մեդովկա և Լեռնահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Հայդարբեկ բարձունքից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 199մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև խոտհարքի և արոտի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 905մ, հասնում 1683.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 204մ, հասնում վարելահողի և խոտհարքի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից նույն 
ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 574մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին։ Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 213մ, 
հասնում ձորակի եզրի թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև վարելահողի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհը, 
անցնելով 296մ, հասնում է ջրհավաքի Սվերդլով, Ուռուտ և Մեդովկա գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին։ 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2394մ է : 
  

ՍՎԵՐԴԼՈՎ-ԼԵՌՆԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սվերդլով, Լեռնահովիտ և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Տաշիր-Պրիվոլնոյե ավտոճանապարհի եզրից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 346մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով նույն ուղղությամբ անցնում է 
418մ, հասնում 1894մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ, հատելով փոքրիկ ձորակը, անտառաշերտի եզրով, բլրի գագաթով, ջրբաժանի թիվ 3-5 սահմանակետերով 
անցնելով 1088մ, հասնում է խոտհարքի և անտառի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 536մ, հասնում 1806.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառաշերտի և 
արոտի եզրի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1121մ, հատելով երկու դաշտային ճանապարհները, հասնում 1921.0մ 
նիշ ունեցող Հայդարբեկ բարձունքի Սվերդլով, Լեռնահովիտ և Մեդովկա գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3509մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.69 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ  
  
Վահագնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահագնի գյուղական 

համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գուգարք, «Գ»-«Դ» հատվածով` Փամբակ և «Դ»-«Ա» հատվածով` 
Քարաբերդ գյուղական համայնքերին: 

  
ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վահագնաձոր, Վահագնի և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հարավ-արևելք, անցնում 2486մ, հասնում թիվ 
1 սահմանակետին, որտեղից մերթընդմերթ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 
2-5 սահմանակետերով անցնելով 1096մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 132մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 
145մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 145 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
487մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 11 ահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 721մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 
15 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 16-18 սահմանակետերով 
անցնելով 702մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 20-22 ահմանակետերով անցնելով 839մ, հատելով երկաթգիծը, Փամբակ գետը, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը Փամբակ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
24-25 սահմանակետերով անցնում 148մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 3332մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյարավ-արևելք, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 29-44 սահմանակետերով անցնում 2543մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 45 
սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 938մ, հասնում Վահագնաձոր, 
Վահագնի և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14319մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վահագնաձոր, Գուգարք և Փամբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-30 սահմանակետերով անցնում 
2030մ, հասնում Վահագնաձոր, Վահագնի և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2030մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ-ՓԱՄԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վահագնաձոր, Քարաբերդ և Փամբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 2468մ, հասնում գետի և ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հարավ, անցնում 246մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 
2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 3-7 սահմանակետերով, գետի 
եզրագծով անցնում 1351մ, հասնում Վահագնաձոր, Փամբակ և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4066մ է:  
  

ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Վահագնաձոր, Քարաբերդ և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-24 սահմանակետերով, անտառով անցնում է 



1760մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 284մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 30-38 սահմանակետերով անցնում 649 մ, հասնում թիվ 
39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 339մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 
սահմանակետերով անցնում 528մ, հասնում Վահագնաձոր, Քարաբերդ և Փամբակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3560մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.70 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱԳՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վահագնի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ձորագյուղ, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Ձորագետ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղեգնուտ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարգահովիտ գյուղական համայնքներին, 
հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գուգարք գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Վահագնաձոր և «Է»-«Ը» հատվածով` Քարաբերդ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Բազում և «Թ»-«Ժ» հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Ժ»-«Ի» հատվածով` Հոբարձի 
և «Ի»-«Ա» հատվածով` Անտառամուտ գյուղական համայնքներին:  

  
ՎԱՀԱԳՆԻ-ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վահագնի, Անտառամուտ և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակները, անտառի եզրով, ջրբաժանի 
թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 930մ, հասնում է 1332.9մ նիշ ունեցող լեռնագագաթի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 
2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 429մ, հասնում ջրհավաքի, թիվ 3 
սահմանակետին, որից հետո շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 533մ, հասնում 1252.3մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով 
ձորակը, անցնելով 427մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 455մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի արևելք, անցնում 294 մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, հատելով ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 485մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 620մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող Վահագնի, 
Ձորագյուղ և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4174մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ՁՈՐԱԳԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դեբեդ գետի ափին գտնվող Վահագնի, Ձորագյուղ և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 111մ, հասնում Վահագնի, Ձորագյուղ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 111մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Դեբեդ գետի ափին գտնվող Վահագնի, Եղեգնուտ և Ձորագետ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնելով 5499մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 3235մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 



28-36 սահմանակետերով անցնելով 3147մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 373մ, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
373մ, հասնում Վահագնի, Եղեգնուտ և Մարգահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12252մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Վահագնի, Մարգահովիտ և Եղեգնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1147մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1169մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, անտառով անցնում 718մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում 1207մ, հասնում Վահագնի, Մարգահովիտ և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4242մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Վահագնի, Գուգարք և Վահագնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-առևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
3599մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 49 մ, 
հասնում ձորի սկզբին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի 
ոլորաններով, թիվ 6-42 սահմանակետերով անցնում 2360մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 1614մ, հասնում Վահագնի, 
Գուգարք և Մարգահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7621մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Վահագնի, Վահագնաձոր և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հարավ-արևելք, անցնում 2486մ, հասնում թիվ 
1 սահմանակետին, որտեղից մերթընդմերթ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 
2-5 սահմանակետերով անցնելով 1096մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 132մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 
145 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
487մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնելով 721մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 
15 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 16-18 սահմանակետերով 
անցնելով 702մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնելով 839մ, հատելով երկաթգիծը, Փամբակ գետը, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը Փամբակ գետով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
24-25 սահմանակետերով անցնում 148մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 3332մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյարավ-արևելք, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 29-44 սահմանակետերով անցնում 2543մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 45 
սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 938մ, հասնում Վահագնի, 
Վահագնաձոր և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14319մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  



Վահագնի, Քարաբերդ և Վահագնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
157մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-7 սահմանակետերով 
անցնելով 777մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 84 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1282մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով 
անցնում է 707մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում է 378մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք թիվ 18-20 սահմանակետերով հատում է երկաթգիծը, Փամբակ գետը, անցնում 1732մ, հասնում է 
Վահագնի, Քարաբերդ և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5117մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ԲԱԶՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Վահագնի, Գյուլագարակ և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում ջրբաժանով 
և անտառի եզրով 1152մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 360մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, այնուհետև թիվ 5 սահմանակետից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ժայռի 
եզրագծով, թիվ 6-18 սահմանակետերով սահմանագիծը անցնում է 1020մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից 
հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1994մ, հասնում բլրի 
գագաթի Վահագնի, Բազում և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4524մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Վահագնի, Գյուլագարակ և Հոբարձի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 324մ, հասնում 1611.0մ նիշ ունեցող թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 298մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 1310մ, հասնում նախկին ջրամբարի տարածքի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գարգառ-Գյուլագարակ 
ավտոճանապարհը, անցնում 36մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 133մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 173մ, հասնում Վահագնի, 
Գյուլագարակ և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2471մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ՀՈԲԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
Վահագնի, Հոբարձի և Անտառամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1102մ, հասնում Վահագնի, Հոբարձի և Գյուլագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1102մ է: 
  

ՎԱՀԱԳՆԻ-ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա» 
  
Վահագնի, Անտառամուտ և Ձորագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 438մ, հասնում 1375.1մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, անցնում 498մ, 
հասնում բլրի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 85մ, հասնում 



թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, 
ճանապարհի և բնակավայրի եզրով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1274մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 187մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 364մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնելով 113մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է արևելք, անցնում 543մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 12-13 սահմանակետերով, անտառամիջի 
ձորակով անցնում 5359մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
ձորով, թիվ 14-24 սահմանակետերով անցնում 1486մ, հասնում Վահագնի, Անտառամուտ և Հոբարձի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ի»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10350մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.71 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ  

  
Վարդաբլուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Յաղդան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Կողես և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կուրթան գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Անտառամուտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հոբարձի և «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Գյուլագարակ գյուղական համայնքներին: 

  
ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ-ՅԱՂԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վարդաբլուր, Գյուլագարակ և Յաղդան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնելով 2368մ, հասնում Վարդաբլուր, Կողես և Յաղդան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2368մ է: 
  

ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ-ԿՈՂԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վարդաբլուր, Յաղդան և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ձորագետ գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով 
անցնելով 1723մ, հասնում Ձորագետ գետի ափին գտնվող Վարդաբլուր, Կուրթան և Կողես գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1723մ է: 
  

ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ-ԿՈՒՐԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վարդաբլուր, Կողես և Կուրթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ձորագետ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի 
եզրով անցնելով 435մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև վարելահողի և անտառաշերտի եզրով թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 969մ, հասնում տնամերձի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
դեպի արևելք, անցնելով վարելահողի և խոտհարքի եզրով, թիվ 3 սահմանակետով 143մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը շրջանցելով տնամերձը, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
57մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևմուտք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 37մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 29մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 55մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 52մ, հասնում Գերգերկա գետակի ափին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 240մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 



դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով անցնում 731մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնելով 544մ, հասնում Գերգերկա գետակի վտակի ափին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վտակով, թիվ 14-37 
սահմանակետերով անցնելով 1290մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 334մ, հասնում Գերգերկա գետի թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև 
նույն վտակով շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 686մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հարավ, անցնում 329մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 689մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 43 
սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է անտառային 
հողերի եզրագծով 1154մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
45-54 սահմանակետերով անցնում 758մ, հասնում վտակի ափին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 
սահմանակետից սահմանագիծը վտակով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 132մ, հասնում Վարդաբլուր, Կուրթան 
և Անտառամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8712մ է: 
  

ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ-ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Վարդաբլուր, Անտառամուտ և Կուրթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որից հետո կտրուկ թեքվում է արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1817մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 649մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով 
անցնում 1140մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնելով 128մ, հասնում Վարդաբլուր, 
Անտառամուտ և Հոբարձի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4213մ է:  
  

ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ-ՀՈԲԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Վարդաբլուր, Հոբարձի և Գյուլագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 547մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, խճուղային ճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնելով 
331մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
արևելք, անցնելով 502մ, հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում վարելահողերի միջնակով, արոտավայրի եզրով 350մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև 
շրջանցելով սեպաձև վարելահողը, թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 101մ, հասնում է Վարդաբլուր գնացող ճանապարհի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 111մ, հասնում վարելահողի և 
ճանապարհի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 8-13 սահմանակետերով 1879մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 219մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհի և վարելահողի եզրով անցնելով 178մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
վարելահողի եզրով անցնելով 99մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 379մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-
արևելք և անցնելով 121մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 808մ, 
հասնում է 1808մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 104մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ապա ձորով, թիվ 22-42 սահմանակետերով անցնում 3414մ, 
հասնում Վարդաբլուր, Անտառամուտ և Հոբարձի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9273մ է: 
  

ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ-ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Վարդաբլուր, Գյուլագարակ և Յաղդան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Ձորագետ գետով, վարելահողի եզրով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, Կիրովի ջրանցքը, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 2176մ, հասնում է խոտհարքի և 
վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում է 157մ, հասնում 1435.7մ նիշ ունեցող եռանկյունաչափական թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 197մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 378մ, հասնում 
Վարդաբլուր, Գյուլագարակ և Հոբարձի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2907մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.72 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ուրասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ստեփանավան քաղաքային համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Պուշկինո գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սարահարթ, 
«Դ»-«Ե» հատվածով Գոգարան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Մեծ Պարնի գյուղական համայնքներին, հյուսիսից և 
արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքին: 

  
ՈՒՐԱՍԱՐ-ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ուրասար, Կաթնաղբյուր գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 222մ, հասնում 
բլրի գագաթի արևմտյան մասում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնելով 261մ, հասնում 1631մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ջրբաժանով հատելով թամբը և անցնելով 504մ, հասնում է 
հաջորդ բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 329մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 157մ, հասնում է 1606մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 594մ, հատելով Նովոսելցովո-Ուրասար միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 692մ, հասնում 1600մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, վարելահողի եզրով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 1291մ, 
հասնում է լճակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով լճակը, 
երկու բլուրների միջև եղած ձորակով անցնելով 477մ, հասնում է ժայռի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 206մ, հատելով փոքրիկ ձորակը, 
հասնում է Չերնայա գետակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, 
թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 413մ, հատելով Ուրասար-Արմանիս միջհամայնքային ճանապարհը, 
հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 394մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնելով 604մ, հասնում 
Ուրասար, Պուշկինո գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6144մ է : 
  

ՈՒՐԱՍԱՐ-ՊՈՒՇԿԻՆՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 ՈՒրասար, Պուշկինո գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-18 
սահմանակետերով անցնում 5819մ, հասնում 2836մ նիշ ունեցող «Շիշթեփե» բարձունքի վրա գտնվող Ուրասար, 
Պուշկինո և Սարահարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

  «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5819 մ է : 



  
ՈՒՐԱՍԱՐ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
 2836.0մ նիշ ունեցող «Շիշտեպե» բարձունքի վրա գտնվող Ուրասար, Պուշկինո և Սարահարթ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 1501մ, հասնում ջրբաժանի Ուրասար, 
Սարահարթ և Գոգարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1501մ է: 
  

ՈՒՐԱՍԱՐ-ԳՈԳԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ուրասար, Գոգարան և Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 541մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 1170մ, հասնում 2183.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 782մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 10-20 սահմանակետերով հատելով Մագո գետակը, անցնելով 2463 մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ջրբաժանի թիվ 22-24 սահմանակետերով անցնելով 837մ, հասնում Բզովդալի լեռնաշղթայի վրա գտնվող 
թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն 
լեռնաշղթայի թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնելով 813մ , հասնում 2746.5մ նիշ ունեցող Աչայուրտ բարձունքի 
թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 29 սահմանակետով 
անցնում 406մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 46մ, հասնում 
ջրբաժանի Ուրասար, Գոգարան և Սարահարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6595մ է: 
  

ՈՒՐԱՍԱՐ-ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ուրասար, Մեծ Պարնի և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2228մ, հասնում Չախկալի գետակի ջրախառնուրդի մոտ գտնվող Ուրասար, Գոգարան 
և Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2228մ է: 
  

ՈՒՐԱՍԱՐ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ուրասար, Կաթնաղբյուր գյուղական և Ստեփանավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնելով 1348մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է Կաթնաղբյուր-Ուրասար 
միջհամայնքային ճանապարհից դեպի հյուսիս 112.0մ հեռավորության վրա, այնուհետև շարունակվելով նույն 
ուղղությամբ, հատելով վերոհիշյալ ճանապարհը, անցնելով 554մ, հասնում է 1850.6մ նիշ ունեցող Բորիսովկա 
կոչվող եռանկյունաչափական կետի հյուսիս-արևմտյան լանջի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 494մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրբաժանով անցնելով 574մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 294մ, հասնում ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 275մ, հասնում 
ձորակի վերջնամասում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ, 
անցնելով 267մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 438մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 116մ, հասնում Բելայա գետակի ափին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հատելով վերը նշված 
գետակը, անցնելով 177 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 266մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնելով 766մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 



197մ, հասնում է թամբի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
295մ, հասնում 2140.0մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով անցնում 322մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 398մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 
646մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-54 
սահմանակետերով անցնում 7470մ, հասնում Ուրասար, Կաթնաղբյուր և Մեծ Պարնի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14897մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.73 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓԱՄԲԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Փամբակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահագնաձոր համայնքին, արևելքից և 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանակից է Գուգարք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Քարաբերդ գյուղական համայնքին: 

  
ՓԱՄԲԱԿ-ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Փամբակ, Քարաբերդ և Վահագնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 2468մ, հասնում գետի և ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 246մ, հասնում ճանապարհի եզրի 
թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 3-7 սահմանակետերով, գետի 
եզրագծով անցնում 1351մ, հասնում Փամբակ, Վահագնաձոր և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4066մ է:  
  

ՓԱՄԲԱԿ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Փամբակ, Վահագնաձոր և Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառով, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնելով 5503մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնելով 
2760մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 256.43մ, հասնում Փամբակ, Գուգարք և Քարաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8519մ է: 
  

ՓԱՄԲԱԿ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Գ»-«Ա» 
  
Փամբակ, Վահագնաձոր և Քարաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անտառով, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնելով 1646մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 531մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 
7 սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք անցնում է 418մ, հասնում է 
ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 249մ, հասնում բլրի գագաթի 
թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 381մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 999մ, հասնում 
անտառի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
523մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 



1068մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ջրհավաքով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնելով 682մ, հասնում է բնակավայրի եզրագծի թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 
20-42 սահմանակետերով անցնելով 3017 մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 44-48 սահմանակետերով անցնում 1010մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 610մ, 
հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնելով 410մ, հասնում է Փամբակ, Քարաբերդ և 
Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11544մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.74 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Քարաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահագնաձոր գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Փամբակ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Գուգարք գյուղական համայնքներին, հարավից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Վանաձոր քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Բազում և «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Վահագնի գյուղական համայնքներին:  

  
ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Քարաբերդ, Վահագնաձոր և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-24 սահմանակետերով, անտառով անցնում է 
1760մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 284մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 30-38 սահմանակետերով անցնում 649մ, հասնում թիվ 
39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 339մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 
սահմանակետերով անցնում 528մ, հասնում Քարաբերդ, Վահագնաձոր և Փամբակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3560մ է: 
  

ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ՓԱՄԲԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Քարաբերդ, Վահագնաձոր և Փամբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը, կտրուկ թեքվելով հարավ-արևմուտք, անտառով թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնելով 1646մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 531մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 
7 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 418մ, հասնում է 
ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 249մ, հասնում բլրի գագաթի 
թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 381մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 999մ, հասնում 
անտառի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
523մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
1068մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ջրհավաքով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնելով 682մ, հասնում է բնակավայրի եզրագծի թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 
20-42 սահմանակետերով անցնելով 3017մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 44-48 սահմանակետերով անցնում 1010մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 610մ, 



հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնելով 410մ, հասնում է Քարաբերդ, Փամբակ և 
Գուգարք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11544մ է: 
  

ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ԳՈՒԳԱՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Քարաբերդ, Գուգարք և Փամբակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Փամբակ գետի վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 515մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնելով 389մ, հասնում Քարաբերդ, Գուգարք գյուղական և 
Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 904մ է: 
  

ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ՎԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Քարաբերդ, Բազում գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 379մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնելով 
990մ, հասնում Քարաբերդ, Գուգարք գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1369մ է: 
  

ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ԲԱԶՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Քարաբերդ, Բազում և Վահագնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով 461մ, հասնում 2386. մ նիշ 
ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, ջրբաժանով, վարելահողի եզրով 
անցնելով 36մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 26մ, 
հասնում 2094.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
անցնելով 538մ, հասնում վարելահողերի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնելով 3314մ, 
հասնում 1814.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 826մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում է 1470մ, հասնում է Քարաբերդ, Բազում գյուղական և Վանաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7240մ է: 
  

ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ՎԱՀԱԳՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Քարաբերդ, Վահագնի և Վահագնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
157մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-7 սահմանակետերով 
անցնելով 777մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 84 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1282մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով 
անցնում է 707մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում է 378մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 18-20 սահմանակետերով հատում է երկաթգիծը, Փամբակ գետը, անցնում 1732մ, հասնում է 
Քարաբերդ, Վահագնի և Բազում գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5117մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  



  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.75 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԻՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Քարինջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հաղպատ գյուղական համանյնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկաշատ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լորուտ գյուղական 
համայնքին, արևելքից, հարավ-արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարց գյուղական համայնքին, հարավ-
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Դսեղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Թումանյան 
քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «է»-«Ա» հատվածով` Ալավերդի քաղաքային համայնքին: 

  
ՔԱՐԻՆՋ-ՀԱՂՊԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Քարինջ, Հաղպատ գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, բլրագագաթներով և 
անտառի միջով, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 3723մ, հասնում Քարինջ, Հաղպատ և Ծաղկաշատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3723մ է: 
  

ՔԱՐԻՆՋ-ԾԱՂԿԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Քարինջ, Ծաղկաշատ և Հաղպատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անտառի միջով, բլրագագաթով հատում ձորեր, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնում 1535մ, հասնում Քարինջ, Ծաղկաշատ և Լորուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1535մ է: 
  

ՔԱՐԻՆՋ-ԼՈՐՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Քարինջ, Լորուտ և Ծաղկաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 73մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է արևմուտք, անցնում 8մ, հասնում Քարինջ, Մարց և Լորուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»- «Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 81մ է: 
  

ՔԱՐԻՆՋ-ՄԱՐՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  
Քարինջ, Լորուտ և Մարց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դեպի հյուսիս-արևմուտք անտառի եզրագծով անցնում է 12664 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 834 մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 
672մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 
6-7 սահմանակետերով անցնելով 885մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 277մ, հասնում 2118.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 211մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ, անցնելով 261մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին,ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 434մ, հասնում 1863.5մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 13 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 14 
սահմանակետով անցնելով 890մ, հասնում 1733.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 532մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 16 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 658մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19-25 



սահմանակետերով անցնում 2279մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով Քարինջ գնացող ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 27 
սահմանակետով անցնելով 500մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 883մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 32 սահմանակետին, որից հետո 
շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատելով ճանապարհը, վարելահողի եզրով, անցնում 260մ, հասնում Մարց 
գետի ափին գտնվող Քարինջ, Մարց և Դսեղ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22508մ է : 
  

ՔԱՐԻՆՋ-ԴՍԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Քարինջ, Դսեղ գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Մարց գետի ափին, սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնելով 3085մ, հասնում Քարինջ, Դսեղ և Մարց գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3085 մ է: 
  

ՔԱՐԻՆՋ-ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Քարինջ գյուղական, Ալավերդի և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1475մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 1363մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 442մ, հասնում ջրբաժանի 1736,0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին, թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
9 սահմանակետով անցնում 319մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-24 սահմանակետերով անցնում 2402մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 446մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, անցնելով 703մ, հասնում բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, խոտհարքի եզրով հատելով ճանապարհը, 
անցնում 135մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 511մ, հասնում Մարց գետի ափին գտնվող Քարինջ, Դսեղ գյուղական և Թումանյան քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8113մ է: 
  

ՔԱՐԻՆՋ-ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Քարինջ, Հաղպատ գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով, ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, թիվ 6 սահմանակետից 
թեքվում դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1508մ, հասնում 
Քարինջ գյուղական, Ալավերդի և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2827մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.76 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



Օձուն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հագվի գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Աքորի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ալավերդի քաղաքային համայնքին, 
արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Թումանյան քաղաքային համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Այգեհատ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ծաթեր գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` 
Արևածագ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Մղարթ գյուղական համայնքին, 
հարավ-արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Արդվի գյուղական համայնքին, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Մղարթ գյուղական 
համայնքին, «Ի»-«Լ» հատվածով` Կողես գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Լ»-«Խ» հատվածով` Հովնանաձոր 
գյուղական համայնքին, «Խ»-«Ծ» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, «Ծ»-«Ա» հատվածով` Պրիվոլնոյե 
գյուղական համայնքին: 

  
ՕՁՈՒՆ-ՀԱԳՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Օձուն, Հագվի և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2754մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 462մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19 սահմանակետով 
անցնում 779մ, ջրբաժանով հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 475մ, ջրբաժանով հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 336մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում Դեբեդ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 23-47 սահմանակետերով 
անցնում 3532մ, հասնում ջրախառնուրդի թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից ձախ վտակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 311մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 298 մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, 
այնուհետև վարելահողերի եզրով անցնում 285 մ, հատելով ձորակը, ճանապարհը, հասնում թիվ 53 
սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, թիվ 
54 սահմանակետով անցնում 417մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 
սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնելով 1067մ, ջրբաժանով 
հասնում է վարելահողի եզրի թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև վարելահողի եզրով հատելով ձորակը, թիվ 61 
սահմանակետով անցնելով 589մ, հասնում թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով Օձուն գնացող ճանապարհը, ջրբաժանի թիվ 63-64 սահմանակետերով 
անցնելով 1344մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 158մ, հասնում թիվ 66 սահմանակետին, որտեղից 
ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 720մ, հասնում Օձուն, Հագվի և Աքորի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14456 մ է:  
  

ՕՁՈՒՆ-ԱՔՈՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Օձուն, Աքորի և Հագվի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման Դեբեդ գետի ձախ վտակի ափին 

գտնվող «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-
3 սահմանակետերով անցնելով 264մ, հասնում է Դեբետ գետի վտակի ձախ ափին գտնվող Օձուն, Աքորի 
գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 264մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Դեբեդ գետի վտակի ձախ ափին գտնվող Օձուն, Աքորի գյուղական և Ալավերդի քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
279մ, հասնում 1027.4մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով Օձուն գնացող ավտոճանապարհը, անցնում 469մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-15 
սահմանակետերով անցնելով 1742մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով երկաթգիծը, Դեբեդ գետը, գերեզմանոցի եզրագծով 
անցնում է 303մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 18-21 սահմանակետերով, գերեզմանոցի եզրով անցնում 1228մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հօուսիս, 23-31 սահմանակետերով, անտառի եզրով, ջրբաժանով 
անցնում 1465մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 32-36 սահմանակետերով 
անցնում 689մ, հասնում Դեբեդ գետի ափին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 1334մ, 
հասնում թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 544մ, հասնում բլրի 
գագաթի 1139.4մ նիշ ունեցող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 392մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 382մ, 
հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրահավաքով անցնում 249մ, հասնում թիվ 44 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում նույն ջրահավաքով, թիվ 45 սահմանակետով 
363մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 47-53 
սահմանակետերով անցնում 1210մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
55 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 661մ, հասնում 1497,9մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով նույն ուղղությամբ թիվ 57 սահմանակետով, անցնում է 969մ, հասնում թիվ 
58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 59-64 
սահմանակետերով, անտառի եզրով ացնում 2152մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1121մ, 
հասնում 1754,4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, այնուհետև բլրի գագաթից 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով, ջրբաժանով, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 933մ, 
հասնում Օձուն գյուղական, Ալավերդի և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16485մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ–ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Օձուն գյուղական, Թումանյան և Ալավերդի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 492 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ձորով անցնում նույն ուղղությամբ թիվ 2-15 սահմանակետերով անցնում 1188մ, հասնում 
Օձուն, Այգեհատ գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ» -«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1680մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ԱՅԳԵՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Օձուն, Այգեհատ գյուղական և Թումանյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1390մ, հասնում Դեբեդ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 605մ, հասնում Դեբեդ գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, 
Դեբեդ գետի վտակով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 10-19 սահմանակետեով անցնում 1406մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը Դեբեդ գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնում 776մ, հասնում Դեբեդ գետի աջ ափին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 965մ, հատելով երկաթգիծը, թփակալված 
արոտը, քարափը, օդանավակայանի ցանկապատով, վարելահողի եզրով հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որտեղից հատելով Օձուն-Այգեհատ միջհամայնքային ավտոճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 605մ, 
հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 515մ, 
հասնում ջրատարի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը նշված 
ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 167մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնում 554մ, հասնում ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնում 1666մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, միջնակով անցնում 101մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: 
Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնում 709մ, հասնում 
Այգեհատ, Օձուն և Ծաթեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9459մ է: 



  
ՕՁՈՒՆ-ԾԱԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
 Օձուն, Ծաթեր և Այգեհատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վարելահողերի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 153 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ջրատարի եզրով թեքվում է հարավ, անցնում 1195մ, հասնում Օձուն, Արևածագ և 
Ծաթեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1349մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ԱՐԵՎԱԾԱԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Օձուն, Արևածագ և Մղարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1046 մ, վարելահողի եզրով հատելով 3 
դաշտային ճանապարհ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ հատելով դաշտային 
ճանապարհը, վարելահողի եզրով անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով Օձուն-Արևածագ ավտոճանապարհը, վարելահողի եզրով 
հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 824մ, հասնում է Օձուն, Արևածագ և Ծաթեր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2288 մ է : 
  

ՕՁՈՒՆ-ՄՂԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Օձուն, Մղարթ և Արդվի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 226մ, ջրբաժանով հասնում բարձունքի թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 116մ, հասնում 1376.6մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 
2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Լոռու ջրանցքը, հետո 
ճանապարհը, վարելահողի եզրով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1394 մ, հասնում Օձուն, Արևածագ և Մղարթ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1737 մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ԱՐԴՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Օձուն, Արդվի և Մղարթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 4007մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 1383մ, հասնում 
թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 320մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: 
Թիվ 16 սահմանակետից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, Լոռու ջրանցքով, թիվ 17-28 սահմանակետերով անցնում 
1481մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 
սահմանակետերով անցնում 1274մ, հասնում Օձուն, Արդվի և Մղարթ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8463մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ՄՂԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
Օձուն, Մղարթ և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 606 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև նույն ուղղությամբ հատելով դաշտային ճանապարհը անցնում 745մ, հասնում Օձուն, Արդվի և Մղարթ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1351 մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ԿՈՂԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Լ» 
  
Օձուն, Հովնանաձոր և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 696մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող 
Օձուն, Մղարթ և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ի»-«Լ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 696մ է: 



  
ՕՁՈՒՆ-ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «L»-«Խ» 

  
 Օձուն, Հովնանաձոր և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Խ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
793մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 818մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1128մ, հասնում 2330.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1719մ, 
հասնում 2164.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 685մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում հաջորդ բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 710մ, ջրբաժանով հասնում 2090.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 325մ, 
ջրբաժանով հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 687մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին 
դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 496մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 500մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, Արխաշան գետակը, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 
16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 510մ, հասնում վարելահողի եզրին 
գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 
568մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Օձուն, Հովնանաձոր և Կողես գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Լ»-«Խ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8939մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Խ»-«Ծ» 
  
 Օձուն, Ագարակ և Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ծ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2140.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 550մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում է 1373մ, հասնում Օձուն, Ագարակ և Հովնանաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Խ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Խ»-«Ծ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1923 մ է: 
  

ՕՁՈՒՆ-ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ծ»-«Ա» 
  
 Օձուն, Պրիվոլնոյե և Հագվի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 806մ, հասնում Օձուն, Պրիվոլնոյե և 
Ագարակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ծ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ծ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 806մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.77 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ֆիոլետովո գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով 

Կոտայքի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Մարգահովիտ գյուղական համայնքին: 
  

ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ-ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանների հետ: 



  
ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  

  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանի հետ: 

  
ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ-ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Գ»-«Ա» 

  
Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ գյուղական համայնքների և Տավուշի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 393մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 637մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 398 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 
1243 մ, հասնում 2163.0 մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնելով 1062մ, 
հասնում է 2256.0մ նիշ ունեցող բարձունքի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնելով 2762մ, հասնում ջրհավաքի 
թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, 
ջրհավաքով, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնելով 800մ, հասնում է արտադրական մասի եզրի թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ֆիոլետովո և 
Մարգահովիտ համայնքների բնակավայրերի եզրագծով անցնելով 355մ, հատելով ճանապարհը, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, արտադրական մասի և վարելահողի 
եզրով, թիվ 21 սահմանակետով անցնելով 652մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով անցնելով 219մ, հատելով ցամաքուրդը, հասնում թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 345մ, 
հասնում Աղստև գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, 
վարելահողի եզրով անցնելով 351մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 249մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հատելով ճանապարհը, 
հասնում ջրհավաքի թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ջրհավաքով, թիվ 29-30 
սահմանակետերով անցնելով 977մ, հասնում է երկաթգծի կայարանի և ջրհավաքի հատման կետում գտնվող թիվ 31 
սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 199մ, հասնում 
թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհը, անցնում 269մ, հասնում 
թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 34 
սահմանակետով անցնում 861մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, հարավ, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում է 1224մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: 
Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1210մ, հասնում թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 180մ, հասնում 
Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14524մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
  

  
Հավելված 17.1 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կապանի քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նորաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սյունիք 
գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն) և 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղանուշ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Լեռնաձոր 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Առաջաձոր գյուղական համայնքին: 



  
ԿԱՊԱՆ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Կապան քաղաքային, Նորաշենիկ և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 402մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով նույն ուղղությամբ անցնում է 268մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորի ոլորապտույտներով, թիվ 
3-12 սահմանակետերով անցնում է 1381մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, կրկին ձորի ոլորաններով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում է 874մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս և թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 196մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 
418մ, հասնում Կապան քաղաքային, Նորաշենիկ և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3539մ է:  
  

ԿԱՊԱՆ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Կապան քաղաքային, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լեռնային տեղանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
1773մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնում 608մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 475մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնում 512 մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 211մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 433մ, 
հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 795մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սարալանջով, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1179մ, հասնում Կապան քաղաքային, Աճանան և Սյունիքի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6768մ է: 
  

ԿԱՊԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Կապան քաղաքային, Սյունիք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհներ և լանջերով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 2388մ, հասնում է 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-
14 սահմանակետերով անցնում 1342մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծով, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 332մ, 
հասնում Օխչի գետի ափին գտնվող Կապան քաղաքային, Սյունիք և Աճանան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4063մ է:  
  

ԿԱՊԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿԱՊԱՆ-ԳԵՂԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կապան քաղաքային, Գեղանուշ և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 294մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է 



թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 82մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 307մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի բացատով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 647մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով, թիվ 9-12 սահմանակետերով 
անցնում է 1239մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով թիվ 14-23 
սահմանակետերով անցնում է 2266մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառածածկ բլուրներով թիվ 25-36 սահմանակետերով անցնում 2661մ, հասնում թիվ 
37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դարձյալ անտառի 
եզրով, տեղանքի խառը կտրտված ռելիեֆով, թիվ 38-79 սահմանակետերով անցնում 10997մ, հասնում է թիվ 80 
սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 86մ, հասնում 
Օխչի գետի ափին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, որտեղից թիվ 82-83 սահմանակետերով անցնում է 8516մ, 
հասնում գետի եզրի թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում ճանապարհը, թիվ 85 սահմանակետով անցնում 950մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 86 
սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, շրջանցում անտառը, թիվ 87-
104 սահմանակետերով անցնում 3470մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին: Թիվ 105 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 1185մ, հասնում է թիվ 106 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 73մ, հասնում է թիվ 107 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անտառեզրի ոլորաններով, թիվ 108-115 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 116 
սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 117 սահմանակետով 
անցնում 590մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 118 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
119 սահմանակետով անցնում է 669մ, հասնում Կապան քաղաքային, Գեղանուշ գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 36348մ է:  
  

ԿԱՊԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Կապան քաղաքային, Լեռնաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 568մ, հասնում Կապան քաղաքային, Լեռնաձոր և Գեղանուշ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 568մ է: 
  

ԿԱՊԱՆ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Կապան քաղաքային Ձորաստան և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
110մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 180մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, կրկին թեքվում հարավ և 
անցնելով 190մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահամանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 423 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով 
անցնում 200մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անտառով անցնում 555մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա անտառեզրի ոլորաններով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, հատում գետակը և թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնելով 1182մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 492մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
483մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 191 մ, հասնում ժայռի գագաթին 
տեղադրված թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, ժայռերի 
գագաթներով, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծի մոտ 
տեղադրված թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում գետակը, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 354մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 253մ, հասնում 



ճանապարհի եզրի թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 30 
սահմանակետով անցնում 396մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս, քիչ դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 245մ, հասնում գետի և ճանապարհի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհների հատման 
տեղով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1401մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը 
անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 674մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 
սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 սահմանակետին, 
այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով և ճանապարհով, թիվ 42-43 
սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից 
սահմանագիծը, ժայռերի գլխով հատելով գետը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով 
անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Կապան քաղաքային, Ձորաստան և Լեռնաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10767մ է: 
  

ԿԱՊԱՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

 Կապան քաղաքային, Առաջաձոր և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
404մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
կրկին հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 328մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 245մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, թեքվում արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 330մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 354մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը անտառեզրի ոլորապտույտներով, 
ժայռերի կատարներով, թիվ 10-22 սահմանակետերով անցնում 3357մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով 
անցնում 1446մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում անտառեզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառով անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1177մ, հասնում թիվ 
32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով 
անցնում 930մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 35-37 
սահմանակետերով անցնում 1155մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 301մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում Կապան 
քաղաքային, Առաջաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11959մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)  
  

  
Հավելված 17.2 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դաստակերտ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տորունիք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լոր գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Նժդեհ գյուղական համայնքին: 

  
ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Դաստակերտ քաղաքային, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 654մ, հասնում թիվ 
1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1999մ, հասնում Դաստակերտ 
քաղաքային, Լոր և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2653մ է:  
  

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 854մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 768մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 527մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, կրկին 
հատում է դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 2215մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 774մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում գետակը, անցնում 984մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 748մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետակով անցնում 807մ, հասնում է գետի 
ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում է 995մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հյուսիս-արևմուտք, անցնում 131մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 12-15 
սահմանակետերով անցնում 2549մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում է ջրբաժանը, հետո առվակները և 17-27 սահմանակետերով անցնում է 
1591մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 713մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում է ջրբաժանը, ապա 
ձորակներ, առուներ, թիվ 33-47 սահմանակետերով անցնելով 1760մ, հասնում Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Նոր 
Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15416մ է: 
  

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Դաստակերտ քաղաքային, Լոր և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով 
հատելով ձորակներ, բարձունքներ, առուներ, թիվ 1-35 սահմանակետերով անցնելով 2446մ, հասնում է 
Դաստակերտ քաղաքային համայնքի, Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2446մ է: 
  

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ–ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ-ՆԺԴԵՀ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Դաստակերտ քաղաքային, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում փլվածքներ, ձորով, թիվ 
1-8 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 
սահմանակետով հատում միջհամայնքային ճանապարհը և Կիշկոլտի գետը, անցնում 311մ, հասնում թիվ 
11սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 724մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-
21 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է հյուսիս-



արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է Այրի գետի ափին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, թիվ 
27-33 սահմանակետերով անցնում է 2045մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, թիվ 34 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 541մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը, հատելով ձորակը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հանում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 567մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-42 սահմանակետերով 
անցնում 1014մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 443մ, հասում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 526մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, ապա ձորակով, թիվ 46-51 սահմանակետերով անցնում 2092մ, հասնում 
թիվ 52 սահմանակետին: թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով բարձունքներ, 
բլուրներ և ձորակներ, թիվ 53-95 սահմանակետերով անցնում է 2589մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 96 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 97-99 սահմանակետերով անցնում 
147մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, բարձունքներով, թիվ 
101-125 սահմանակետերով անցնում է 2888մ, հասնում թիվ 126 սահմանակետին: Թիվ 126 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով թիվ 127-136 սահմանակետերով 
անցնում 1265մ, հասնում Դաստակերտ քաղաքային, Նժդեհ գյուղական համայնքների և պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18520մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.3 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Քաջարան քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տաշտուն գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Քաջարան գյուղական համայնքին: 

  
ՔԱՋԱՐԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Քաջարան քաղաքային, Լեռնաձոր և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով 
անցնում 1554մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-
12 սահմանակետերով անցնում 693մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 347մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 252մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից դաշտային 
ճանապարհով թեքվում դեպի արևելք, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնում 708մ, հասնում թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 
սահմանակետերով անցնում 1002մ, հասնում Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ողջի գետը, թիվ 27 սահմանակետով 
անցնում 278մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 4959մ, հասնում Քաջարան քաղաքային, Լեռնաձոր և Տաշտուն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9795մ է: 
  

ՔԱՋԱՐԱՆ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



 Քաջարան քաղաքային, Տաշտուն և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման` 
ճանապարհի եզրին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 662մ, հասնում 2592.0 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
Քաջարան քաղաքային, Տաշտուն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 662մ է: 
  

ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔ-ՔԱՋԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  

Քաջարան քաղաքային Քաջարան և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ճանապարհով անցնում է 153մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 295մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման 
կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 635մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ, անցնում 268մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 112մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնում 508մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում է 273մ, հասնում է Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 15-47 
սահմանակետերով անցնում 3137մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 2371մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, ապա 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 1851մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: 
Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55-56 սահմանակետերով, ձորով անցնում 
1153մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 998մ, 
հասնում է Քաջարան քաղաքային և Քաջարան, Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12073մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.4 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ագարակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-

«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղվարդ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» 
հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Խդրանց գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Ուժանիս գյուղական համայնքին: 

  
ԱԳԱՐԱԿ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ագարակ, Եղվարդ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Ուժանիս-Եղվարդ-Ագարակ խճուղով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-17 
սահմանակետերով անցնում 2230մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որը գտնվում է Ուժանիս-Եղվարդ-Ագարակ 
խճուղու եզրին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 19-21 սահմանակետերով 
անցնում 1162մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորեր, հասնում «Ծավիկ» կոչվող եռանկյունաչափական 
կետին, որը թիվ 22 սահմանակետն է: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 247մ, 
հասնում Ագարակ, Եղվարդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3639մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 



ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ԽԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ագարակ, Խդրանց և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թեքվելով քիչ դեպի հարավ, հատում է Ագարակ-Խդրանց 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2044մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում գետը, անցնում 772մ, 
հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 145մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 114մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 299մ, 
հասնում Ագարակ, Խդրանց գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3608մ է: 
  

ԱԳԱՐԱԿ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Ագարակ, Ուժանիս և Եղվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ուժանիս-Եղվարդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1004մ, հասնում է 
բլրագագաթին գտնվող Ագարակ, Ուժանիս և Խդրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1004մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.5 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼՎԱՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ալվանք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:  
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծավ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Շվանիձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին: 

  
ԱԼՎԱՆՔ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ալվանք, Ծավ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 3023.9մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում 2821.0մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող 
թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 438մ, հասնում Ալվանք, Ծավ և Շվանիձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2403մ է: 
  

ԱԼՎԱՆՔ-ՇՎԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Ալվանք, Ծավ և Շվանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1980մ, հասնում 2103.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 



սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով, 1921.0մ նիշ ունեցող 
բարձունքով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 918մ, 
հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
9-10 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1150մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, 
անցնում 613մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-20 
սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում 1333.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: 
Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 541մ, հասնում թիվ 
22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 364մ, հասնում 1252.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 24 սահմանակետով 
անցնում 1169մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 312մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 206 մ, հասնում հաջորդ բլրի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա նույն 
ուղղությամբ թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում է 2122մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 1724մ, 
հասնում Ալվանք, Շվանիձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14440մ է: 
  

ԱԼՎԱՆՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԱԼՎԱՆՔ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Ալվանք, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով 
անցնում 2717մ, հատելով երկաթգիծը, հասնում Ալվանք գյուղական, Մեղրի քաղաքային համայնքների և պետական 
սահմանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2717մ է: 
  

ԱԼՎԱՆՔ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 Ալվանք, Վարդանիձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 3023.9մ բարձրություն 
ունեցող գագաթին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, անցնում 2570մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2521.0մ բարձրություն ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 495մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1228մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 409մ, 
հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 945մ, հասնում 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 304մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-
25 սահմանակետերով անցնում 4381մ, հասնում 1665.4մ նիշ ունեցող երկու ջրհավաքների հատման տեղում 
գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 544մ, 
հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 509մ, հասնում թիվ 
28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 418մ, հասնում 2194.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին 
հարավ-արևելք, անցնում 594մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 32-45 սահմանակետերով անցնում 1810մ, հասնում թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում ջրբաժանը, թիվ 47-48 



սահմանակետերով անցնում 855մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 1090մ, հասնում լեռան 
գագաթին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 61 
սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 139մ, 
որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 159մ, հասնում Ալվանք, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19181մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.6 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՆԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ակներ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերիշեն գյուղական համայնքին, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հարժիս գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ԱԿՆԵՐ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ակներ, Վերիշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման` լեռան գագաթին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 341մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-8 
սահմանակետերով անցնում 2784մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-17 սահմանակետերով 
անցնում 3413մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում1349մ, հասնում թիվ 
21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, 
բարձունքներով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում է 3765մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում գետակը, անցնում 351մ, հասնում թիվ 
29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 205մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում առուն, դաշտային ճանապարհը, 
Գելիքերց սարի լանջով, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում է 1263մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 423մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 92մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 410մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-47 
սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 753մ, հասնում 
Ակներ, Վերիշեն, գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980 մ է: 
  

ԱԿՆԵՐ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Ակներ, Վերիշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, դաշտային ճանապարհով, 
թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 606մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 6-48 սահմանակետերով և Գորիս-Լաչին միջպետական 
նշանակության ճանապարհով անցնում 3027մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 3143մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհները, առուն, հասնում Գոլիխութ սարի 
գագաթին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 336մ, հասնում թիվ 56 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 594մ, հասնում թիվ 57 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 58-59 սահմանակետերով 
անցնում 1400 մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 481մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից 
ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 62-73 սահմանակետերով անցնում 1160մ, հասնում թիվ 
74 սահմանակետին: Այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 75 սահմանակետով 
անցնում 931մ, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհները, հասնում թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 63մ, հասնում Ակներ, Շինուհայր գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12329մ է: 
  

ԱԿՆԵՐ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Ակներ, Շինուհայր և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհներ և փոքրիկ 
ձորակներ, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 736մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, առուներ, թիվ 10-
34 սահմանակետերով անցնում է 1911, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է թմբի վրա: Թիվ 35 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում է 422մ, հասնում հաջորդ թմբի գագաթին 
գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջերով, ձորակներով, 
թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 1576մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 549մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, 
որտեղից լանջերով, բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 
2691մ, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: 
Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է արևելք, անցնում 1071մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1696մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ակներ, Շինուհայր գյուղական 
և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10652մ է:  
  

ԱԿՆԵՐ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Ակներ, Հարժիս և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է սարալանջին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 251մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-19 
սահմանակետերով անցնում 1123մ, հասնում Ակներ, Հարժիս և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1374մ է: 
  

ԱԿՆԵՐ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Ակներ, Վաղատին գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Սյունիքի լեռնաշղթայի լեռան 
գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 829մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից լեռնաշղթայով թեքվում է հարավ, անցնում 1423մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև լանջով 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1076մ, հասնում Ակներ, Վաղատին և Հարժիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3327մ է: 
  

ԱԿՆԵՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  



 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.7 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԻՏՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Աղիտու գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նորավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ույծ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Իշխանասար գյուղական համայնքին: 

  
ԱՂԻՏՈՒ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՂԻՏՈՒ-ՆՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Աղիտու, Նորավան գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 8468մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 252մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 87մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում է 295մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 562մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում է 760մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-44 սահմանակետերով 
անցնում 3352մ, հասնում Գորիս գնացող խճուղու եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից 
սահմանագիծը Նորավան գնացող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում է 
1121մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, հետո ձորով թեքվում է հարավ, հատում 
Աղիտու, Նորավան ճանապարհը, թիվ 54-76 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 77 սահմանակետին: 
Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Աղիտու-Վաղատին միջհամայնքային 
ճանապարհը, ձորով անցնում է 2070մ, հասնում Աղիտու, Նորավան և Վաղատին գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20454մ է: 
  

ԱՂԻՏՈՒ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Աղիտու, Նորավան և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 560մ, 
հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 560մ է: 
  

ԱՂԻՏՈՒ-ՈՒՅԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  

 Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 443 մ, հասնում թիվ 1 



սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ հատելով ձորակներ, ջրբաժաններ, առուներ, թիվ 2-6 
սահմանակետերով անցնում է 2181 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է քիչ դեպի արևմուտք, թիվ 8-
11 սահմանակետերով անցնում 511մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 862մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, հետո 
կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնում 1082մ, հասնում 
Անգեղակոթ-Գորիս միջհամայնքային ճանապարհի հետ հատման թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 333մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնում 180մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 24-
33 սահմանակետերով անցնում է 2570մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատվում է միջհամայնքային ճանապարհին, թիվ 35-47 սահմանակետերով, դաշտային 
ճանապարհով անցնելով 2414մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, որտեղից 
սահմանագիծը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թիվ 49-59 սահմանակետերով անցնում է 1184մ, հասնում 
թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը, անցնելով 13մ, հասնում է թիվ 61 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 62-63 սահմանակետերով, Ույծ բնակավայրի եզրով անցնում է 
120մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից շրջանցելով ջերմոցի տարածքը, թիվ 65-66 սահմանակետերով 
անցնում է 194մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, 68-74 սահմանակետերով անցնում է 604մ, հասնում թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով անցնող ջրատար փակ խողովակին զուգահեռ թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 76-82 սահմանակետերով անցնելով 872մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 83 սահմանակետին: Թիվ 83 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
447մ, հասնում Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13567մ է:  
  

ԱՂԻՏՈՒ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Աղիտու, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է Սիսիան ջրանցքի եզրին, ջրանցքով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 3302մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, ապա 
արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 473մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 157մ, հասնում Աղիտու, Ույծ գյուղական և Սիսիան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3392մ է: 
  

ԱՂԻՏՈՒ-ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

 Աղիտու, Իշխանասար գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման 
«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 482մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 3-18 
սահմանակետերով անցնում 2002մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-34 սահմանակետերով անցնելով 2034մ, հասնում է թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը գետի հունով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 6541մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 1282մ, հասնում է Աղիտու, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12341մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.8 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Աղվանի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 



 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հալիձոր գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 
հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տանձավեր գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Անտառաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Քաշունի գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Տանձատափ գյուղական համայնքին: 

  
ԱՂՎԱՆԻ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Աղվանի, Տանձատափ և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

«Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 202մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում ջրբաժանը, անցնում է 463մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 257մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում 
է ժայռի եզրին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում Աղվանի, Հալիձոր և 
Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է: 
  

ԱՂՎԱՆԻ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Աղվանի, Հալիձոր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 1-5 սահմանակետերով, ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 810մ, հասնում երկու ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Աղվանի, Տանձավեր և Բարձրավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 810մ է: 
  

ԱՂՎԱՆԻ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Աղվանի, Բարձրավան և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Տաթև-Շուռնուխ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, լանջի անհարթություններով անցնում 301մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը, այնուհետև կտրտված լանջերով և թիվ 2-
5 սահմանակետերով անցնում է 1124մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
զառիթափ լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 320մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 593մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 326մ, այնուհետև 
հատում է Աղվանի-Տանձավեր միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում Աղչայ գետի ափին: 
Այստեղից սահմանագիծը գետով հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի ոլորաններով 
անցնում է 1461մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնելով 
218մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևելք, 
անցնելով 169մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 299մ, 
հասնում է ձորի մեջ գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, թիվ 18-27 
սահմանակետերով անցնելով 1131մ, հասնում է Աղվանի, Տանձավեր և Անտառաշատ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6109մ է: 
  

ԱՂՎԱՆԻ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Աղվանի, Քաշունի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 79մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-10 
սահմանակետերով հատվելով դաշտային ճանապարհի հետ, անցնում 711մ, հասնում Աղվանի, Անտառաշատ և 
Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 790մ է: 
  

ԱՂՎԱՆԻ-ՔԱՇՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  



 Աղվանի, Քաշունի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
801մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
298մ, հասնում թիվ 4 սահամանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում անտառի բացատով, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 773մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 409մ, հասնում ժայռի վրա 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի վրայով ացնելով դեպի հարավ-
արևելք 453մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 533մ, հատում դաշտային ճանապարհներ և հասնում Տափասարի գագաթին գտնվող Աղվանի, 
Քաշունի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3267մ է: 
  

ԱՂՎԱՆԻ-ՏԱՆՁԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Աղվանի, Տանձատափ և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը «Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական կետն է, սահմանագիծը հարթ ռելիեֆով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 174մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-4 
սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի 
հարավ, անցնում է 147մ, հասնում Աղվանի, Տանձատափ և Քաշունի համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1376մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.9 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՃԱՆԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Աճանան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևաքար գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սյունիք գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Նորաշենիկ և «Զ»-«Ա» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՃԱՆԱՆ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աճանան, Սևաքար և Եղեգ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, գոգավոր և ուռուցիկ ռելիեֆով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 662մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը և անցնելով 185մ` հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 273մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, կտրտված լանջով, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 417մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և գետով` 
հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 790մ, հասնում Սևաքար-Խալաջ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 189 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 244մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 274մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 190մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 165մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում է 310մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 333մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 190մ, հասնում Աճանան, 



Սևաքար և Արծվանիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  
«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4287մ է: 
  

ԱՃԱՆԱՆ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Աճանան, Արծվանիկ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1650մ, հասնում գետի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, 
ապա սարալանջով, թիվ 11 սահմանակետով թեքվում է հարավ և անցնելով 369մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնում է 1053մ, հասնում Աճանան, Սյունիք և Արծվանիկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3072մ է: 
  

ԱՃԱՆԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աճանան, Սյունիք և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 371մ, հատում Կապան-Երևան խճուղին և 
անցնելով 371մ` հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 594մ, 
հասնում Աճանան, Սյունիք գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1300մ է: 
  

ԱՃԱՆԱՆ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական, Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լեռնային տեղանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
1773մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով 
անցնում 608մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 475մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնում 512մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 211մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 433մ, 
հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 795մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սարալանջով, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1179մ, հասնում Աճանան և Սյունիքի գյուղական, Կապան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6768մ է: 
  

ԱՃԱՆԱՆ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Աճանան, Նորաշենիկ և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը այդ վտակով, 
հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետում հատում է Երևան-
Կապան խճուղին, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 107մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 71 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետում հատում է Երևան-Կապան 
խճուղին, անցնում 176մ, հասնում Աճանան, Նորաշենիկ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե » հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է:  
  

ԱՃԱՆԱՆ-ԵՂԵԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 



  
 Աճանան, Եղեգ և Սևաքար համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը 

գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է 
հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 948մ, հասնում Աճանան, Եղեգ և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 948 մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.10 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Անգեղակոթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շաքի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով 
Բռնակոթ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Բալաք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով՝ Շաղատ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին: 

  
ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՇԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Անգեղակոթ, Շաքի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 738մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 731մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, առուներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-7 
սահմանակետերով անցնում է 4430մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 9-47 սահմանակետերով հատում է ձորակներ, ջրբաժաններ, անցնում 
4579մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 131մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 429մ, հանսում է թիվ 50 
սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 663մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, որտեղից թիվ 52 սահմանակետով անցնելով 229մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 
սահմանակետից թեքվում է հարավ, անցնում է 261մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է 
հարավ, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, թիվ 59-91 սահմանակետերով անցնում է 4831մ, հասնում թիվ 92 
սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Անգեղակոթ-Շաքի գնացող միջհամայնքային 
ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 93-104 սահմանակետերով անցնում է 1983մ, հասնում թիվ 105 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 313մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Անգեղակոթ, 
Շաքի, Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19731մ է: 
  

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Անգեղակոթ, Բռնակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
826մ, հասնում Որոտան գետի և վտակի հատման տեղում գտնվող Բռնակոթ, Անգեղակոթ և Շաքի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 826մ է: 
  



ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Անգեղակոթ, Շաղատ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով, հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է 
արևելք, անցնում 3666մ, հասնում Անգեղակոթ, Բռնակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3666մ է: 
  

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 Անգեղակոթ, Շաղատ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Անգեղակոթ տանող 
ճանապարհը, հասնում Որոտան գետի Արիգլիջուր վտակին, ապա Որոտան գետով, հոսանքի ուղղությամբ թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4899մ, հասնում Անգեղակոթ, Շաղատ և Բալաք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4899մ է: 
  

ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
 Անգեղակոթ, Սպանդարյան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 365մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 
732մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-
4 սահմանակետերով հատելով ձորակներ, առուներ, անցնում է 2739մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռան լանջով, ապա 
սարահարթով անցնում 1026մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2388մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-39 սահմանակետերով անցնում 1824մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-46 սահմանակետերով 
անցնում 654մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում առուներ և 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 48-81 սահմանակետերով անցնում 3601մ, հասնում թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 83-85 սահմանակետերով անցնում 309 մ, հասնում է 
թիվ 86 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 86-88 սահմանակետերով անցնում է 
706մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 266մ, հասնում թիվ 90 
սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 91-92 սահմանակետերով 
անցնում 1034մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 3936մ, հասնում է թիվ 94 սահմանակետին: Թիվ 94 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 338մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով 118մ, հասնում է թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, առուները, անցնում է 421մ, հասնում թիվ 97 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 158մ, հասնում թիվ 98 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 208մ, հասնում է թիվ 99 սահմանակետին, որը 
գտնվում է առվի ափին, ապա առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Անգեղակոթ-Սպանդարյան 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1527մ, հասնում Սպանդարյան, Սառնակունք և Շաղատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22755մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.11 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  



 Անտառաշատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաշունի գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Աղվանի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին, արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Տավրուս գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Օխտար գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Վանեք գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին: 

  
ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՔԱՇՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Անտառաշատ, Քաշունի և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնում 940մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնում 1224մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 
1228մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում
627մ, հասնում Անտառաշատ, Քաշունի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4019մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Անտառաշատ, Աղվանի և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 79մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-10 
սահմանակետերով հատվելով դաշտային ճանապարհի հետ, անցնում 711մ, հասնում Անտառաշատ, Աղվանի և 
Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 790մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Անտառաշատ, Տանձավեր և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 211մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 371մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 102մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 636մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 234մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-24 սահմանակետերով անցնում 2518մ, հասնում Անտառաշատ, 
Տանձավեր և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4072մ է:  
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՏԱՎՐՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Անտառաշատ, Տավրուս և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 203մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 126մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 653մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անտառի եզրով, թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1209մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 
սահմանակետերով անցնում 478մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 20 սահմանակետով անցնում 111մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 22-23 
սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, 
թիվ 25 սահմանակետով անցնում 236մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 270մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում է 905մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 366մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 370մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով անցնում 41մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա 
իջնում է դեպի հարավ, թիվ 37-40 սահմանակետերով անցնում 450մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 540մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 47 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է 
հարավ, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում 2081մ, հասնում Անտառաշատ, Տավրուս և Օխտար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11494մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Անտառաշատ, Օխտար և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 524մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 436մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 370մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 244մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 311մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 148մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 150մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 897մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 1333մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 638մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 81մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 135մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 398մ, հասնում 
թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 185մ, 
հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 61մ, 
հասնում թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 224մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 98մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 35 
սահմանակետով անցնում 366մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, անցնում 169մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս, անցնում 113մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 133մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 446մ, հասնում Օխտար, Անտառաշատ և Տավրուս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8980մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  



 Անտառաշատ, Վանեք և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 275մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 180մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հյուսիս, անցնում 250մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնելով 1124մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 
10-14 սահմանակետերով անցնելով 1129մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 
16-17 սահմանակետերով անցնելով 363մ, հասնում է Անտառաշատ, Վանեք և Օխտար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3224մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Լեռնաձոր, Տաթև և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների հատման տեղում, սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 605մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1727մ, հասնում Անտառաշատ, Լեռնաձոր և 
Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2332մ է: 
  

ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

 Անտառաշատ, Տաթև և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, լեռնալանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 1758մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 611մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 569մ, ջրբաժանով հատելով դաշտային ճանապարհներ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: 
Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 286մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհներ, հասնում Անտառաշատ, Տաթև և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3224մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.12 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Աշոտավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքն հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ույծ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Տոլորս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բնունիս գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Բռնակոթ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սիսիան քաղաքային համայնքին: 

  
ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՈՒՅԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աշոտավան, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 472մ, հասնում է Ույծ բնակավայրի 
եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դ եպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-7 
սահմանակետերով անցնելով 1196մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 396մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 289մ, հասնում Աշոտավան, Ույծ և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2353մ է: 
  



ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՏՈԼՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Աշոտավան, Ույծ և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Սիսիան-Տոլորս միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 
2-3 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 6-20 սահմանակետերով անցնում 1832մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում Տոլորսի ջրամբարի կողքով, 
հատում Այրի գետը, Տոլորս-Աշոտավան ճանապարհը և թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 592մ` հասնում է 
թիվ 26 սահմանակետին, որտեղ միանում է դաշտային ճանապարհին, ապա նրանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք և թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնելով 1538մ` հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 896մ, հասնում Աշոտավան, Բնունիս և 
Տոլորս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6280մ է: 
  

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աշոտավան, Բնունիս, Տոլորս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը դաշտամիջյան ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հատելով փլվածքներ, 
ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 505մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և ջրբաժանով անցնելով 480մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 
3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 713մ, հասնում երկու 
ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Աշոտավան, Հացավան, Բնունիս համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1698մ է: 
  

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աշոտավան, Հացավան և Բռնակոթ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 927մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 249մ, հասնում Զանգե գետի ափին գտնվող թիվ 
3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը գետով հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևելք, 
հասնում Սիսիան գետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և գետով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում 
հարավ-արևելք և անցնելով 2887մ, հասնում է Աշոտավան, Հացավան և Բնունիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4063մ է: 
  

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Աշոտավան, Բռնակոթ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 948մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 875մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը առանց ուղղությունը փոխելու թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 
1551մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա 
հյուսիս, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 869մ, հասնում Բռնակոթ, Աշոտավան գյուղական համայնքների և Սիսիան 
քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4243մ է: 
  

ԱՇՈՏԱՎԱՆ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Աշոտավան, Ույծ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 308մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա, հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 
1670մ, հասնում Աշոտավան, Բռնակոթ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 



«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 
«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1978մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.13 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Առաջաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Օխտար գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշենիկ գյուղական 
համայնքին, արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, հյուսիս-
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին: 

  
ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Առաջաձոր, Ձորաստան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը գետով հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 191մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք և անցնելով 82մ, հասնում է Չանախչի գետի ափին գտնվող Առաջաձոր, Օխտար և Ներքին 
Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 273մ է: 
  

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Առաջաձոր, Ներքին Խոտանան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Չանախչի գետի վտակով անցնում է 518մ դեպի հարավ-արևելք, 
հասնում Առաջաձոր, Ներքին Խոտանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 518մ է: 
  

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Առաջաձոր, Նորաշենիկ և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, գետով, հոսանքի ուղղությամբ թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 2701մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 259մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 223մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 180մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 398մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 122մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ ձորով անցնում է 425մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 
473մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 56մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անտառի եզրով, թիվ 35-41 սահմանակետերով անցնում 417մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 43-50 սահմանակետերով անցնում 
297մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
52-53 սահմանակետերով անցնում 124մ, հասնում Առաջաձոր, Նորաշենիկ գյուղական և Կապան քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5675մ է:  
  



ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Առաջաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
404մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում արևելք, անցնում 141 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
կրկին հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 328մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 245մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, թեքվում արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 330մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 354մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը անտառեզրի ոլորապտույտներով, 
ժայռերի կատարներով, թիվ 10-22 սահմանակետերով անցնում է 3357մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 
23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով 
անցնում 1446մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում անտառեզրի թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառով անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1177մ, հասնում թիվ 
32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 33 սահմանակետով 
անցնում 930մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 35-37 
սահմանակետերով անցնում 1155մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 301մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում 
Առաջաձոր, Նորաշենիկ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11959մ է:  
  

ԱՌԱՋԱՁՈՐ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Առաջաձոր, Ձորաստան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2336 մ, հասնում գետի ափին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 176մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 528մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-13 սահմանակետերով 
անցնում 543մ, հասնում Առաջաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4392մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
   

  
Հավելված 17.14 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Արծվանիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Կաղնուտ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուժանիս գյուղական համայնքին, «Դ»-
«Ե» հատվածով` Վարդավանք գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Սյունիք գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Սևաքար գյուղական 
համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Չափնի գյուղական համայնքին: 

  



ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

 Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 537մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 
295մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև լանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 232մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 90մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս, անցնում 77մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներով, 
ձորերով և ձորակներով, թիվ 18-57 սահմանակետերով անցնում 5901մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 59 սահմանակետով 
անցնում 942մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 121մ, հասնում 
գետի ափին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 252մ, հասնում Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ և Կաղնուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9755մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ԿԱՂՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Արծվանիկ, Կաղնուտ և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 4-9 սահմանակետերով 
անցնում է 722մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, հատում ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ և թիվ 11-12 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում 
340մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով, անտառի եզրով, սարալանջով և ջրբաժանով անցնում է 844մ, հասնում 
առվի եզրին տեղադրված թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնելով 373մ, հասնում է Կարակիտու գետի 
ափին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 18-20 
սահմանակետերով անցնելով 450մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 257մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, սարալանջով, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնելով 514 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 
28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 286մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով, ձորակներով 
անցնելով 681մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը 
ժայռի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-37 սահմանակետերով անցնելով 684մ, հասնում ժայռի 
եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում է ձորակներ, դաշտային ճանապարհը, ժայռի եզրով, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնելով 1215մ, 
հասնում է Արծվանիկ, Կաղնուտ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7544մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Արծվանիկ, Ուժանիս և Կաղնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 660մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող Արծվանիկ, Ուժանիս և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 660մ է: 
  



ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Արծվանիկ, Վարդավանք և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, լեռնալանջերով հատելով 
դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 2125մ, հասնում է Գյոդակլու գետի վերին 
հոսանքներում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից գետի հոսանքով թեքվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 
652մ, հասնում Արծվանիկ, Սյունիք և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2777մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Արծվանիկ, Սյունիք և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 173մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 
1555մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 642մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ և թիվ 7 
սահմանակետով անցնելով 248մ, հատելով Կապան-Գորիս մայրուղին, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 526մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 536մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, ապա կտրտված ռելիեֆով և թիվ 14-19 սահմանակետերով անցնում 
909մ, հասնում Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և լանջով անցնելով 133մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լեռան ստորոտով անցնում 509մ, հասնում է Արծվանիկ, 
Սյունիք և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5232մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Արծվանիկ, Աճանան և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1650մ, հասնում գետի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, 
ապա սարալանջով, թիվ 11 սահմանակետով թեքվում է հարավ և անցնելով 369մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` անցնում է 1053մ, հասնում Արծվանիկ, Սյունիք և Աճանան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3072մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

Արծվանիկ, Սևաքար և Չափնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը 
գտնվում է Շաբադին գետի և նրա ձախակողմյան վտակի հատման կետում, սահմանագիծը գետով` հոսանքի 
ուղղությամբ, թեքվում է հարավ, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1529մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 343մ, հասնում Սևաքար, Աճանան և Արծվանիկ համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1872 մ է: 
  

ԱՐԾՎԱՆԻԿ-ՉԱՓՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

 Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 212մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 406մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք, անցնում 177մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի եզրին, այնուհետև թեքվում է 
արևելք, անցնում 111մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 
113մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 102մ, 



հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով անցնում 167մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 188մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որը գտնվում է բացատի եզրին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը բացատով թեքվում է 
հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 467մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում բացատը, անցնում 275մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 
13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 310մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, 
ապա անտառի եզրագծով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 356մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որը 
գտնվում է Շաբադին գետի ափին, այստեղից անցնելով 233մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 382մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
19-23 սահմանակետերով անցնում 773մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 205մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 244մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից 
կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 216մ, հասնում ժայռի գագաթին տեղադրված թիվ 27 սահմանակետին: 
Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 28-29 
սահմանակետերով անցնում 1252մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 178մ և դաշտային ճանապարհով հասնում է թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 84մ, հասնում թիվ 
33 սահմանակետին, որը գտնվում է Շաբադին գետի ափին, ապա գետի հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 34-39 սահմանակետերով, գետի հոսանքով անցնում է 821մ, հասնում Արծվանիկ, Չափնի և Սևաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7630մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.15 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արևիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Արևիս գյուղական համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սալվարդ գյուղական համայնքին, 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Թանահատ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Թասիկ գյուղական 
համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն): 

  
ԱՐԵՎԻՍ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Արևիս, Սալվարդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում 
ջրբաժանը և ձորը, անցնում 84մ, հասնում Հացավան գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, գետով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 516մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 771մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թիվ 11-25 
սահմանակետերով անցնում է 1992մ, հասնում գետի ափին գտնվող Արևիս, Սալվարդ և Թանահատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3363մ է: 
  

ԱՐԵՎԻՍ-ԹԱՆԱՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Արևիս, Սալվարդ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 626մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ջրբաժանը, անցնում 902մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ հատում է առուներ, դաշտային 



ճանապարհով անցնում 451մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 912մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով հատում Քարկերտ գետակը, անցնում 1311մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 2508մ, հասնում թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-12 
սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1184մ, հասնում Արևիս, Թասիկ և Թանահատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8390մ է: 
  

ԱՐԵՎԻՍ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Արևիս, Թանահատ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, գետով անցնում է 2155մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 451 մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 
սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 529մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 107մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 291մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Թաղթակերպ գետը, 
ապա թեքվում դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, հետո դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով 
անցնում 986մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 1041մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2738մ, հասնում 
թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 5748մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 37-39 
սահմանակետերով անցնում է 232մ, հասնում Արևիս, Թասիկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14929մ է: 
  

ԱՐԵՎԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 

  
 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.16 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Բարձրավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Որոտան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Գ»-«Դ» հատվածով` Շուռնուխ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Աղվանի 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հալիձոր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 
«Է»-«Ա» հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին: 

  
ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Բարձրավան, Որոտան և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից, որը գտնվում է անտառի եզրին, սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1843մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1008մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 418մ, հասնում Գորիս-Կապան հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-73 սահմանակետերով անցնում 6293մ, հասնում 
Բարձրավան, Որոտան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9562մ է:  
  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Բարձրավան, Շուռնուխ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-50 սահմանակետերով անցնում 3685մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: 
Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 52-55 սահմանակետերով անցնում 
1041մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 57 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 59-60 սահմանակետերով 
անցնում 1112մ, հատելով ձորակներ, հասնում Բարձրավան, Շուռնուխ և Տանձավեր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6652մ է: 
  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Բարձրավան, Տանձավեր և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում է 734մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 123մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 214մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
36մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 
243մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-22 
սահմանակետերով անցնում 1818մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 187մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 212.0մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 516մ, հասնում թիվ 
27 սահմանակետին, այդտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 147մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 255մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որից 
հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31 սահմանակետով անցնում է 295մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 366մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 310մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անտառի եզրագծով, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անտառի եզրով, թիվ 48-66 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում Բարձրավան, Տանձավեր և 
Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10198մ է:  
  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Բարձրավան, Աղվանի և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թիվ 1-5 սահմանակետերով, ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 810մ, հասնում երկու ճանապարհների հատման տեղում գտնվող Բարձրավան, Աղվանի և Տանձավեր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 810մ է: 
  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Բարձրավան, Հալիձոր և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին, սահմանագիծը վտակով, ապա Որոտան գետով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 367մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև հատելով ժայռերը, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա նորից ժայռերով նույն 
ուղղությամբ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1029մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի 
ափին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 941մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 66մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի 
գագաթին, այստեղից սահմանագիծը ժայռի գագաթով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 71մ, հասնում 
թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 572մ, 
հասնում ձորի բերանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորով, ապա լանջով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 836մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 24-31 սահմանակետերով անցնելով 1092մ, հասնում ժայռի գագաթի թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 
սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
412մ, հասնում Բարձրավան, Հալիձոր և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7050մ է:  
  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

 Բարձրավան, Շինուհայր և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 528մ, հատելով ձորեր, ձորակներ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 278մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 917մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
8-17 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում Բարձրավան, Շինուհայր և Հալիձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3310մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.17 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆՈՒՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Բնունիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 



Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տոլորս գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 
«Բ»-«Գ» հատվածով` Ախլաթյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տորունիք գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նժդեհ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ պետական 
սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Թասիկ գյուղական համայնքին, 
հյուսիս-արևմուտքց «Է»-«Ա» հատվածով` Աշոտավան գյուղական համայնքին: 

  
ԲՆՈՒՆԻՍ-ՏՈԼՈՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
Բնունիս, Տոլորս և Աշոտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 356մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 179մ, հանսում է թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 402մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, հատելով ջրբաժանը, առվով, թիվ 7-16 սահմանակետերով անցնում է 1095մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում է 191մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 
21 սահմանակետով անցնում է 396մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հատելով Այրի գետը, հասնում Բնունիս, Տոլորս և Ախլաթյան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3372մ է: 
  

ԲՆՈՒՆԻՍ-ԱԽԼԱԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
Բնունիս, Ախլաթյան և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Այրի գետով, հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում է 670մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
420մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
6-15 սահմանակետերով, ձորով հատելով միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհները, անցնում է 2601մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 17 
սահմանակետով անցնում 1055մ, հասնում Բնունիս, Ախլաթյան և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4746մ է: 
  

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
Բնունիս, Տորունիք և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 842մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնելով 534մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 5 
սահմանակետով անցնում է 1136մ, հասնում Բնունիս, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2512մ է: 
  

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՆԺԴԵՀ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
Բնունիս, Նժդեհ և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 633մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, նույն 
ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 502մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 877մ, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորակը, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ջրբաժանը և ձորով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում թիվ 
12 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 224մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում է 



ձորի եզրին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 819մ, հասնում է 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 
826մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 767մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք, հատում ձորակներ, առուներ և թիվ 17-23 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 241մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-49 սահմանակետերով 
անցնում է 3127մ, հասնում Բնունիս, Նժդեհ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13536մ է: 
  

ԲՆՈՒՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԲՆՈՒՆԻՍ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
Բնունիս, Թասիկ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, թիվ 1-9 սահմանակետերով 
անցնում 1585մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում է 361մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 77մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-17 
սահմանակետերով անցնում 596մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 309մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
ապա նույն ուղղությամբ թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 1341մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 920մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 228մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է Ալյուրտ սարի գագաթին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 513մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը, թիվ 29-34 սահմանակետերով անցնում 2133մ, 
հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 36 
սահմանակետով անցնում է 1379մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը, որը 
գտնվում է բլրի գագաթին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում է 9348մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 151մ, 
հասնում Բնունիս, Թասիկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19441մ է: 
  

ԲՆՈՒՆԻՍ-ԱՇՈՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա» 
  
Բնունիս, Աշոտավան և Տոլորս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
ջրբաժանը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 505մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և ջրբաժանով անցնում 481մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 711մ, հասնում է Բնունիս, Աշոտավան և Թասիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1697մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.18 

«Հայաստանի Հանրապետության 
 վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՌՆԱԿՈԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 



ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Բռնակոթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Անգեղակոթ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Շաքի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սիսիան քաղաքային համայնքին, 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աշոտավան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Սալվարդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` պետական 
սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Մուցք գյուղական 
համայնքին, «Թ»-«Ա» հատվածով` Բալաք գյուղական համայնքին: 

  
ԲՌՆԱԿՈԹ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Բռնակոթ, Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
826մ, հասնում Որոտան գետի և վտակի հատման տեղում գտնվող Բռնակոթ, Անգեղակոթ և Շաքի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 826մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՇԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Բռնակոթ, Շաքի և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում 1784մ, հասնում է Բռնակոթ, Շաքի գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1784մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Բռնակոթ, Շաքի գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 
1442մ, ջրբաժանով հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 1959մ, ջրբաժանով հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, հատելով Բռնակոթ-Սիսիան 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 1118մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որը գտնվում է Աշոտավան-
Սիսիան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 15-
35 սահմանակետերով անցնում 2212մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կտրուկ 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 415մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում է 580մ, հասնում է 
Բռնակոթ, Աշոտավան գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7726մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ԱՇՈՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Բռնակոթ, Աշոտավան և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 948մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այնուհետև նույն ուղղությամբ, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 875մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը առանց ուղղությունը փոխելու թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 1551մ, հասնում է թիվ 
10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում 869մ, հասնում Բռնակոթ, Աշոտավան գյուղական համայնքների և Սիսիան քաղաքային համայնքի 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4243մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Բռնակոթ, Հացավան և Սալվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում է 426մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
այդտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 899մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 784մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում է 737մ, հասնում Բռնակոթ, Աշոտավան և Հացավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2846մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Բռնակոթ, Սալվարդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից ժայռի արևելյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 648մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք և թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 213մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 11-38 սահմանակետերով անցնում 1783մ, հասնում 
է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 40-41 
սահմանակետերով անցնում 940մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1309մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 670մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 45-60 սամանակետերով անցնում է 3590մ, հասնում թիվ 61 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր և դաշտային ճանապարհ, 
թիվ 62-68 սահմանակետերով անցնում է 1508մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 769մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 543մ, հասնում Բռնակոթ, Սալվարդ և Հացավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11973մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 

  
 «Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ՄՈՒՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  

Բռնակոթ, Մուցք և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 330մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, թիվ 4-12 սահմանակետերով անցնում 2463մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 146մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետը, թիվ 15-17 
սահմանակետերով անցնում 1358մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 596մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 707մ, հասնում թիվ 
20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում գետը, 
ջրբաժանը և թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 1556մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող 
թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 
սահմանակետերով անցնելով 1132մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատում ջրբաժաններ, գետեր, թիվ 27-35 սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 36 
սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում ջրբաժանը, 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 37-55 սահմանակետերով անցնում 2840մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից 
դաշտային ճանապարհով անցնում է 139մ, հասնում Բռնակոթ, Մուցք գյուղական համայնքների և պետական 
սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12587մ է: 
  

ԲՌՆԱԿՈԹ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 



  
 Բռնակոթ, Բալաք և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 409մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որը գտնվում է Շաղատ-Բռնակոթ ճանապարհի եզրին, թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 423մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 1424մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և թիվ 9-11 
սահմանակետերով անցնում է 2302մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 937մ, 
հասնում Բռնակոթ, Բալաք և Մուցք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5495մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.19 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՆՈՒՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գեղանուշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կապան քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ճակատեն 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գեղանուշ, Լեռնաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 294մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում 
է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 82մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 307մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի բացատով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 647մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով, թիվ 9-12 սահմանակետերով 
անցնում է 1239մ, հասնում էիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 14-23 
սահմանակետերով անցնում է 2266մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառածածկ բլուրներով, թիվ 25-36 սահմանակետերով անցնում 2661մ, հասնում թիվ 
37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դարձյալ անտառի 
եզրով, տեղանքի խառը կտրտված ռելիեֆով, թիվ 38-79 սահմանակետերով անցնում 10997մ, հասնում է թիվ 80 
սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 86մ, հասնում 
Օխչի գետի ափին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, որտեղից թիվ 82-83 սահմանակետերով անցնում է 8516մ, 
հասնում գետի եզրի թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում ճանապարհը, թիվ 85 սահմանակետով անցնում 950մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 86 
սահմանակետին: Թիվ 86 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, շրջանցում անտառը, թիվ 87-
104 սահմանակետերով անցնում 3470մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին: Թիվ 105 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 1185մ, հասնում է թիվ 106 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 73մ, հասնում է թիվ 107 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անտառեզրի ոլորաններով, թիվ 108-115 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 116 
սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 117 սահմանակետով 
անցնում 590մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 118 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
119 սահմանակետով անցնում է 669մ, հասնում Գեղանուշ գյուղական, Կապան քաղաքային համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 36348մ է:  



  
ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Գեղանուշ, Ճակատեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում է 1601մ, 
հասնում բլրի վրա տեղադրված թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 383մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում է թիվ 
15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը անտառապատ լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-
23 սահմանակետերով անցնում է 1802մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 70մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 27-42 սահմանակետերով անցնում է 2579մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
աղբյուրի մոտ տեղադրված թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, լեռնալանջով, թիվ 45-54 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 155 սահմանակետին: Թիվ 55 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, կրկին հարավ-արևմուտք և թիվ 56-68 
սահմանակետերով անցնում 1565մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 70-73 
սահմանակետերով անցնում է 1222մ, հասնում Գեղանուշ, Լեռնաձոր և Ճակատեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12021մ է:  
  

ԳԵՂԱՆՈՒՇ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

Գեղանուշ, Լեռնաձոր գյուղական համայնքների և Կապան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 149մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 186մ, հասնում Ողջի գետի 
աջակողմյան վտակի վերին հոսանքում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա վտակով, հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, որից հետո նույն ուղղությամբ անցնում է 501մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից դաշտային ճանապարհով սահմանագիծը թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում է 425մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 351մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1392մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 16-17 
սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո կրկին թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա արևելք, ձորով, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 2828մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 
25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 
է 1795մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառածածկ բլրաթմբերով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում 3729մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սամանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում Գեղանուշ, Լեռնաձոր և Ճակատեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13906մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  Հավելված 17.20 



«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գեղի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շենաթաղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Լոր գյուղական 
համայնքին: 

  
ԳԵՂԻ-ՇԵՆԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Գեղի, Շենաթաղ և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 416մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջերով, թիվ 7-28 
սահմանակետերով անցնում է 2557մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 30-48 սահմանակետերով անցնելով 1785մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 50-55 
սահմանակետերով անցնում է 697մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Այդտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքներով, թիվ 57-67 սահմանակետերով անցնում 1938մ, հասնում 
թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-80 
սահմանակետերով անցնում է 1127մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 82-87 սահմանակետերով անցնում է 835մ, հասնում բարձրունքի վրա 
գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-
104 սահմանակետերով անցնում է 1963մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 106-108 սահմանակետերով անցնում 1259մ, հասնում է թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում է 96մ, հասնում է թիվ 110 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 111-112 սահմանակետերով հատում է դաշտային 
ճանապարհը և ձորակներով անցնում է 477մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 114-117 սահմանակետերով անցնում է 767մ, հասնում է թիվ 118 
սահմանակետին: Թիվ 118 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, 
բլրագագաթներով, թիվ 119-126 սահմանակետերով անցնում 662մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 127 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, կրկին հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, թիվ 
128-131 սահմանակետերով անցնում է 312մ, հասնում թիվ 132 սահմանակետին: Թիվ 132 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 268մ, հասնում Գեղի, Շենաթաղ և Տաթև գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15159մ է: 
  

ԳԵՂԻ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Գեղի, Տաթև և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1668մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով 
անցնում 1572մ, հասնում Գեղի, Տաթև և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3240մ է: 
  

ԳԵՂԻ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Գեղի, Լեռնաձոր և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2377մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 



սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-13 
սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը լանջերով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում 2393մ, հատելով ձորեր, 
ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Գեղի 
գետը, անցնում 3750մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
24-30 սահմանակետերով անցնում 1890մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 644մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-35 սահմանակետերով 
անցնում 680մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 611մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 
39 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 591մ, հատելով ձորակը, 
հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1237 մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 2030մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեք լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 48-52 
սահմանակետերով անցնում է 2623մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 54-59 
սահմանակետերով անցնում 1870մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 
սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 61-65 
սահմանակետերով անցնում 1475մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 66 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 67-69 սահմանակետերով անցնում 615մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
մերթընդմերթ` դեպի հարավ-արևելք, թիվ 71-84 սահմանակետերով անցնում 1821 մ, հատելով բազմաթիվ 
ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ, թիվ 86 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 892մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 89 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90-92 
սահմանակետերով անցնում 542մ, հատելով ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 93 
սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 94-95 
սահմանակետերով անցնում 876մ, հատելով ձորը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 96 սահմանակետին, 
որտեղից լանջերով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 97-98 սահմանակետերով անցնում 881մ, հատելով ձորակը, 
հասնում հաջորդ ձորակի եզրին գտնվող Գեղի, Լեռնաձոր և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29659մ է:  
  

ԳԵՂԻ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Գեղի, Նոր Աստղաբերդ և Քաջարան գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1912 մ, հասնում է գետափին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ. այնուհետև հարավ-արևելք, անցնում 2659մ, հասնում 
է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 
սահմանակետերով անցնում է 1279մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 852մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք և թիվ 10 սահմանակետով անցնում 973մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 12-15 
կետերով անցնում է 1653մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով 
բարձունքներ, ձորակներ, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 1355մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 222մ, հասնում է Գեղի, Քաջարան և Լեռնաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10405 մ է: 
  

ԳԵՂԻ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Գեղի, Նոր Աստղաբերդ և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 155մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-7 սահմանակետերով, ձորով անցնում է 805մ, հասնում է 
ձորի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և անտառի 
եզրով, թիվ 9-19 սահմանակետերով անցնում է 676մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում է 857մ, հասնում 
է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 264մ, 
հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի եզրին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրով, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում է 2836մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնում է 1059մ, 
հասնում է թիվ 50 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 52 սահմանակետով անցնում է 484մ, հասնում է 
թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր, առուներ, թիվ 54 
սահմանակետով անցնում է 935մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 620մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 194մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 58-63 
սահմանակետերով անցնում է 2042մ, հասնում է թիվ 64 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 
219մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, անդունդի եզրով, թիվ 65-66 սահմանակետերով անցնելով 904մ, հասնում է թիվ 
67 սահմանակետին, որտեղ միանում է Կարաբաղչայ գետի աջակողմյան վտակին, որից հետո թիվ 68-77 
սահմանակետերով սահմանագիծը վտակով նույն ուղղությամբ թեքվում է արևելք, հատում Կարաբաղչայ գետը, 
հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` շրջանցելով ժայռերը, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 2906մ, հասնում 
է ժայռեզրի թիվ 78 սահմանակետին: Թիվ 78 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թփուտների եզրով, թիվ 79-83 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 85 սահմանակետով անցնում է 463մ, հասնում է թիվ 86 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 87-89 սահմանակետերով անցնում Գեղի 
բնակավայրի կողքով անցնում է 1497մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա անտառի եզրով, լեռան լանջով, կտրտված 
խիտ ռելիեֆով, թիվ 91-107 սահմանակետերով անցնում 15135մ, հասնում է թիվ 108 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի բացատով անցնում 590մ, հասնում է թիվ 109 սահմանակետին, ապա 
հատում է ձորը և կրկին անտառի եզրով սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և թիվ 110-118 
սահմանակետերով անցնում է 1077մ, հասնում է թիվ 119 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 355մ, հասնում է թիվ 120 սահմանակետին: Թիվ 120 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 121 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 397մ, հասնում է թիվ 122 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում է 451մ, հասնում է թիվ 123 սահմանակետին: Թիվ 123 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 124-127 սահմանակետերով, անտառի եզրով 
անցնում է 740մ, հասնում թիվ 128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 129-130 սահմանակետերով անցնում է 386մ, հասնում թիվ 
131 սահմանակետին: Թիվ 131 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում է 787մ, հասնում է 
թիվ 132 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 133-134 սահմանակետերով 
անցնում 310մ, հասնում թիվ 135 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 136-141 սահմանակետերով 
անցնում է 1517մ, հասնում թիվ 142 սահմանակետին: Թիվ 142 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք և թիվ 143-145 սահմանակետերով անցնում է 1330մ, հասնում թիվ 146 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 311մ, հասնում թիվ 147 սահմանակետին: Թիվ 147 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 148 սահմանակետով անցնում 872մ, հասնում է թիվ 149 
սահմանակետին: Թիվ 149 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 50 սահմանակետով անցնում 752մ, հասնում է Գեղի, Լեռնաձոր և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34081մ է: 
  

ԳԵՂԻ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

 Գեղի, Լոր և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հետո գործող առվով, թիվ 1-9 
սահմանակետերով անցնում 705մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 11-23 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ անցնում 1086մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 395մ, հասնում Գեղի, Լոր և Նոր 
Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.21 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԱՅՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գորայք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ծղուկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ 
Շաղատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Վայոց ձորի մարզին:  

  
ԳՈՐԱՅՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  

ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 
  

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԳՈՐԱՅՔ-ԾՂՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 

  
 Գորայք, Ծղուկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-
40 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով, ձորակներով ու ձորերով անցնում է 2812մ, հասնում թիվ 41 
սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-48 սահմանակետերով անցնում 784մ, հասնում 
թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 557մ, հասնում թիվ 50 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը Կոշաբուլախ գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 5849մ, 
հասնում թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, հատվելով Որոտան գետի հետ, հոսանքի հակառակ 
ուղղությամբ թիվ 52-63 սահմանակետերով անցնելով 1042մ, հասնում է Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 64 
սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 65-66 
սահմանակետերով անցնելով 1035մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնում 918մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով առուներ, 
ձորակներ և ջրբաժան առուներով, թիվ 73-89 սահմանակետերով անցնելով 5110մ, հասնում է թիվ 90 
սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհներ, ձորակներ և ձորեր, թիվ 91-109 սահմանակետերով անցնում է 3104մ, հասնում թիվ 110 
սահմանակետին: Թիվ 110 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 542մ, 
հասնում թիվ 111 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո 
հարավ-արևմուտք և թիվ 112-133 սահմանակետերով անցնում 2060մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, անցնելով ջրբաժանով, հատելով ձորը և 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 135-143 սահմանակետերով անցնելով 3902մ, հասնում է ճանապարհի խաչմերուկում 
գտնվող թիվ 144 սահմանակետին: Թիվ 144 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 465մ, հասնում է Գորայք, Ծղուկ և Շաղաթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 28180մ է: 
  

ԳՈՐԱՅՔ-ՇԱՂԱԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  

 Գորայք, Շաղաթ գյուղական համայնքների և Վայոց ձորի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 4366մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 605մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 1866մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 490մ, հասնում Գորայք, Շաղաթ և Ծղուկ 



գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7633մ է: 
  

ԳՈՐԱՅՔ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.22 

«Հայաստանի Հանրապետության 
 վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Գուդեմնիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վահրավար գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Լեհվազ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կուրիս գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ՎԱՀՐԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Գուդեմնիս, Վահրավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Վահրավար գետով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 6157մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում Կարճևան ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը Կարճևանի ջրանցքից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 591մ, հասնում 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 763մ, հասնում դամբարանադաշտի եզրին գտնվող 
թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 654մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 267մ, 
հասնում Գուդեմնիս, Վահրավար և Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8710մ է: 
  

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ԼԵՀՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Գուդեմնիս, Վահրավար և Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում 1407.4մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում 2358մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով 
անցնում 687մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, արտադրական մասի եզրով անցնում 187մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, անցնում 259մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող Գուդեմնիս, Լեհվազ գյուղական և Մեղրի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3821մ է: 
  

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Գուդեմնիս, Լեհվազ գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 985մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 196մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 253մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 
11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով 
անցնում 745մ, հասնում Կարմիրքար լեռնաշղթայի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա լեռնաշղթայով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 466 մ, հասնում Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3133մ է: 
  

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ԿՈՒՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 942մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2125մ, հասնում 
թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 
11-12 սահմանակետերով, ճանապարհի և անտառի եզրով անցնում 1128մ, հասնում Կարճևանի ջրանցքի եզրին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
467մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին. ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 81մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 
16-18 սահմանակետերով անցնում 810մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 142մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: 
Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 21-
22 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 798մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1103մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով 
անցնում 540մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ, թիվ 29 
սահմանակետով անցնում է 579մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 55մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 162մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, կրկին ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 247 մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Գուդեմնիս, Կուրիս գյուղական 
և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11081մ է: 
  

ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 «Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.23 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍԱՏՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շուռնուխ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևելքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Կաղնուտ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Չափնի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» 
հատվածով` Սևաքար գյուղական համայնքին: 

  
ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
 Դավիթ Բեկ, Շուռնուխ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, առվով անցնում 1855մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնում 212մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Շուռնուխ գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2067մ է: 
  

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ԿԱՂՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Դավիթ Բեկ, Կաղնուտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 675մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 1630մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
19-21 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից գետով 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 249 մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Կաղնուտ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4538մ է: 
  

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Դավիթ Բեկ, Արծվանիկ և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեք լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 537մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 
295մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև լանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 8 սահմանակետով 
անցնում 232մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 90մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 11-15 սահմանակետերով անցնում 1308մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս, անցնում 77 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներով, 
ձորերով և ձորակներով, թիվ 18-57 սահմանակետերով անցնում 5901մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 59 սահմանակետով 
անցնում 942 մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 121 մ, 
հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 252 մ, հասնում Դավիթ Բեկ, Արծվանիկ և Կաղնուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9755 մ է: 
  

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՉԱՓՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Դավիթ Բեկ, Չափնի և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 126մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-10 սահմանակետերով անցնում 1691մ, հատելով 
ձորեր, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 615մ, հասնում 
Դավիթ Բեկ, Չափնի և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 



սահմանակետին: 
 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2306մ է: 

  
ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
Դավիթ Բեկ, Սևաքար և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1821մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
380մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 155մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, անցնում 88մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով 
անցնում 74մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 144մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 40մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 121մ, հասնում 
է Շաբադին գետի ափին գտնվող Դավիթ Բեկ, Սևաքար և Չափնի գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2823մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.24 

«Հայաստանի Հանրապետության 
 վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Եղեգ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևաքար գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշենիկ գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Շրվենանց գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Վերին Խոտանան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Շուռնուխ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԵՂԵԳ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Եղեգ, Սևաքար և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է հարավ, անցնում 2611մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ, անցնում 120մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 341մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, բացատով անցնում 344մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը և թիվ 5 
սահմանակետով անցնելով 669մ` հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1521մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 454 մ` 
հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 297մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, հատում Եղեգ-Սևաքար միջհամայնքային ճանապարհը, լանջով անցնելով 343մ` հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-21 
սահմանակետերով անցնում է 1194մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ջրբաժանով, հատվում ձորերի և 
ձորակների հետ, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնելով 1190մ` հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնելով 163մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, հատում ձորը և թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնելով 1282մ, հասնում 
է Եղեգ, Սևաքար և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10532մ է:  



  
ԵՂԵԳ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Եղեգ, Աճանան և Սևաքար համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը 

գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է 
հարավ, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 948մ, հասնում Եղեգ, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 948մ է:  
  

ԵՂԵԳ-ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Եղեգ, Նորաշենիկ, Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 
2003մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-11 
սահմանակետերով, լեռնաշղթայով և ջրբաժանով անցնում 1547մ, հասնում Եղեգ, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3550մ է: 
  

ԵՂԵԳ-ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1199մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 88մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 
1373մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 295մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16 
սահմանակետով անցնում 636մ, հասնում Եղեգ, Նորաշենիկ և Շրվենանց համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3591մ է: 
  

ԵՂԵԳ-ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 435մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 966մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 65մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1460մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 243մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ձորով, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 740մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 155մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում 
հարավ, անցնում 185մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 657մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 
սահմանակետերով անցնում 520մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 207մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 493մ, հասնում Եղեգ, 
Վերին Խոտանան և Շրվենանց համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6545մ է: 
  

ԵՂԵԳ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

 Եղեգ, Սևաքար և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 



746մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 182մ, հասնում Եղեգ, Վերին Խոտանան և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 988մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.25 

«Հայաստանի Հանրապետության վ 
արչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՆԱՀԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Թանահատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թասիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Արևիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Սալվարդ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԹԱՆԱՀԱՏ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Թանահատ, Սալվարդ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1715մ, հասնում Թանահատ, Թասիկ և 
Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1715մ է: 
  

ԹԱՆԱՀԱՏ-ԱՐԵՎԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Թանահատ, Թասիկ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 626մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ջրբաժանը, անցնում 902մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ հատում է առուներ, դաշտային 
ճանապարհով անցնում 451մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 912 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով հատում Քարկերտ գետակը, անցնում 1311մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 2508մ, հասնում թիվ 
8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-12 
սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1184մ, հասնում Թանահատ, Արևիս և Թասիկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8390մ է: 
  

ԹԱՆԱՀԱՏ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Ա» 
  

 Թանահատ, Սալվարդ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում է 991մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ, 
թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1020մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 531մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում է 414մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակներ, առուներ, թիվ 11-18 սահմանակետերով 
անցնում է 972մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 20-32 սահմանակետերով անցնում 2374մ, 
հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 
է 340մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 36-38 սահմանակետերով անցնում 2281մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 631 մ, հասնում է թիվ 40 



սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով հատելով առուներ, ձորակներ, թիվ 41-75 սահմանակետերով անցնում է 2464մ, հասնում թիվ 76 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 764մ, հասնում Թանահատ, Սալվարդ և Արևիս 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12782մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.26 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՍԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Թասիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հացավան գյուղական համայնքին, արևելքից՝ «Բ»-

«Գ» հատվածով` Բնունիս գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արևիս գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Թանահատ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Սալվարդ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԹԱՍԻԿ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Թասիկ, Հացավան և Սալվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 249մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
հետո նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 357մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 742մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 242մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, հետո կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 178մ, հասնում է Սիսիան գետի եզրին գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը գետով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, անցնում 2549մ, հասնում Թասիկ, Բնունիս և 
Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4317մ է: 
  

ԹԱՍԻԿ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Թասիկ, Բնունիս և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, թիվ 1-9 սահմանակետերով 
անցնում 1585մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում է 361մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 77մ, 
հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-17 
սահմանակետերով անցնում 596մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 309 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
ապա նույն ուղղությամբ թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 1341մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 920մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 228մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է Ալյուրտ սարի գագաթին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 513մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը, թիվ 29-34 սահմանակետերով անցնում 2133մ, 
հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 36 
սահմանակետով անցնում է 1379մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը, որը 
գտնվում է բլրի գագաթին, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում է 9348մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնում 151մ, 
հասնում Թասիկ, Բնունիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19441մ է: 
  

ԹԱՍԻԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  

  
ԹԱՍԻԿ-ԱՐԵՎԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 

  
 Թասիկ, Թանահատ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, գետով անցնում է 2155մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 451մ, հասնում 
թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 
սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 529մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 107մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում է 291մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, 
որից հետո սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Թաղթակերպ գետը, 
ապա թեքվում դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, հետո դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով 
անցնում 986մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 1041մ, հատելով ձորը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում է 2738մ, հասնում 
թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 5748մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 37-39 
սահմանակետերով անցնում է 232մ, հասնում Թասիկ, Արևիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14929մ է: 
  

ԹԱՍԻԿ-ԹԱՆԱՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  
 Թասիկ, Թանահատ և Սալվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1715մ, հասնում Թասիկ, 
Թանահատ և Արևիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1715մ է: 
  

ԹԱՍԻԿ-ՍԱԼՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  
 Թասիկ, Սալվարդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 245մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 873մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատում Կապլիգյոլ 
լճակը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1525մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 402մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող Թասիկ, 
Սալվարդ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3047մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.27 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Իշխանասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 



 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղիտու գյուղական համայնքին, արևելքից և 
հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սիսիան քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Շաքի գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով`պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն): 

  
ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ԱՂԻՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Իշխանասար, Աղիտու գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 482մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 3-18 սահմանակետերով անցնում 2002մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-34 սահմանակետերով անցնելով 
2034մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը գետի հունով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 6541մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1282մ, հասնում է Իշխանասար, Աղիտու գյուղական և Սիսիան քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12341մ է: 
  

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Իշխանասար, Աղիտու գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է Սիսիան ջրանցքի եզրին, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 1389մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը, հատելով ջրբաժանը, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում է 1446մ, դաշտային ճանապարհով 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը շեղվում է ճանապարհից, թեքվում 
հարավ-արևմուտք, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 1428մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում հարավ, թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնում 1142մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ, հետո արևելք, թիվ 26-32 սահմանակետերով անցնում է 782մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1103մ, հասնում է Իշխանասար, Շաքի 
գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7290մ է: 
  

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ՇԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  

 Իշխանասար, Շաքի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 791մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
ապա սահմանագիծը նույն ճանապարհով, թիվ 5-23 սահմանակետերով անցնում է 1058մ, հասնում առվի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ, անցնում 229մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի 
ափին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, դաշտային ճանապարհով հատելով ձորակներ, առուներ, 
դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 27-80 սահմանակետերով անցնում է 4140մ, հասնում թիվ 81 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում թիվ 83 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 893մ, հասնում 84 սահմանակետին, հետո թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 278մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, հետո գետով թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 86-90 սահմանակետերով անցնում է 1409մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին: Թիվ 91 
սահմանակետից սահմանագիծը հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 92-109 
սահմանակետերով հատում Անգեղակոթ-Շաքի միջհամայնքային ճանապարհը և անցնում է 3795մ, հասնում 
Որոտան գետի եզրին գտնվող թիվ 110 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 934մ, հասնում 
թիվ 122 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 167մ, հասնում Գորիս տանող 
ճանապարհի եզրին գտնվող Իշխանասար, Շաքի գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14836մ է: 
  
  

ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 



  
 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.28 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՀՎԱԶ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լեհվազ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լիճք գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գուդեմնիս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Վահրավար 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

  
ԼԵՀՎԱԶ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լեհվազ, Լիճք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, անցնում 2020մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և 
արևելք, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 1192մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 2222մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում 
է դեպի արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1905մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեք 
լանջով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 761մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 449մ, հասնում Լեհվազ, 
Լիճք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11282մ է: 
  

ԼԵՀՎԱԶ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Լեհվազ, Լիճք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2252մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից գետի վտակով, թիվ 9-11 
սահմանակետերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1218մ, հասնում 1653.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 427մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 385մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ամառանոցների եզրագծով անցնում է 447մ, 
հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 306մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: 
Թիվ 18 սահմանակետից Բուգակյար գետակով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-21 
սահմանակետերով անցնում 1727մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Այնուհետև 
Մեղրի գետով, թիվ 23-38 սահմանակետերով անցնում է 3218մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 900մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 41 
սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 273մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի արևելք, անցնում 306մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 288մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 44 
սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով, թիվ 45-65 սահմանակետերով անցնում 4165մ, հասնում Լեհվազ, 
Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16260մ է: 
  

ԼԵՀՎԱԶ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Լեհվազ, Գուդեմնիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհի եզրից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 488մ, 
հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ 
անցնում է 587մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի արևելք, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 610մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող Լեհվազ, Վարդանիձոր գյուղական և Մեղրի 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1685մ է: 
  

ԼԵՀՎԱԶ-ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Լեհվազ, Գուդեմնիս և Վահրավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում 1407.4մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում 2358մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով 
անցնում 687մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, արտադրական մասի եզրով անցնում 187մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-
արևելք, անցնում 259մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող Լեհվազ, Գուդեմնիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3821մ է: 
  

ԼԵՀՎԱԶ-ՎԱՀՐԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Լեհվազ, Վահրավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1312մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-39 
սահմանակետերով անցնում 1299մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
123մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 42-59 սահմանակետերով անցնում 4299մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 777մ, հասնում թիվ 62 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 292մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող 
թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորեր և ձորակներ, թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում 1932մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 94մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից, որը 
գտնվում է ջրհավաքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-70 սահմանակետերով 
անցնում 1818մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 1162մ, հասնում հաջորդ ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից 
սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 73-78 սահմանակետերով անցնում 1009մ, 
հասնում թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 117մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 81-83 սահմանակետերով անցնում 1522մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 160մ, հասնում թիվ 85 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 97մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին: Թիվ 87 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին: Թիվ 89 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90 սահմանակետով անցնում 
683մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 458մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող Վահրավար, Լեհվազ և Գուդեմնիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17768մ է: 
  



ԼԵՀՎԱԶ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)  
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.29 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Լեռնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տաթև գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Անտառաշատ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վանեք գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Է» 
հատվածով` Գեղանուշ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով` Շիկահող գյուղական 
համայնքին, հարավից «Ը»-«Թ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Լիճք գյուղական 
համայնքին, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Տաշտուն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից` «Ի»-«Լ» հատվածով` 
Քաջարան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Լ»-«Խ» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին, «Խ»-«Ա» 
հատվածով` Գեղի գյուղական համայնքին: 

  
ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լեռնաձոր, Տաթև և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 667մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը լեռնալանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով 
անցնում 1409մ, հասնում Լեռնաձոր, Տաթև և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2076մ է:  
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Լեռնաձոր, Տաթև և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում, 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 605մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1727մ, հասնում Լեռնաձոր, 
Անտառաշատ և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2332մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Լեռնաձոր, Անտառաշատ և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 598մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղ սահմանագիծը, միանալով դաշտային ճանապարհին, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում է 163մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք և թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 235մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում է 443մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում է 472մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում է 453մ, հասնում 
Լեռնաձոր, Վանեք և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2365մ է: 



  
ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Լեռնաձոր, Վանեք և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 1398մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 725մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 396մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 873մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 
1023մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 308մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում է 588մ, հասնում է թիվ 
13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 
1862մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով շրջանցում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հարավ, ապա արևելք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 3800մ, հասնում Լեռնաձոր, Ձորաստան 
գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12638մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Լեռնաձոր, Ձորաստան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 568մ, հասնում Լեռնաձոր, Գեղանուշ գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 568մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԳԵՂԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Լեռնաձոր, Գեղանուշ գյուղական համայնքների և Կապան քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 149մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 186մ, հասնում Ողջի գետի 
աջակողմյան վտակի վերին հոսանքում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա վտակով, հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, որից հետո նույն ուղղությամբ անցնում է 501մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից դաշտային ճանապարհով սահմանագիծը թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում է 425մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 351մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 1392մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 16-17 
սահմանակետերով անցնում է 573մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որից հետո կրկին թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա արևելք, ձորով, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 2828մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 
25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 
է 1795մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառածածկ բլրաթմբերով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 31-46 սահմանակետերով անցնում 3729մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 130մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սամանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում Լեռնաձոր, Գեղանուշ և Ճակատեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13906մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Լեռնաձոր, Ճակատեն և Գեղանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 
2094մ, հատելով ժայռերը, հասնում Լեռնաձոր, Ճակատեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների 



բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  
 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  

 Լեռնաձոր, Ծավ և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, լեռան լանջերով անցնում 3123մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորերով, թիվ 2-7 
սահմանակետերով անցնում 1473մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 296մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 519մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 898մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1270մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 1349մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1100մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում 
Լեռնաձոր, Ծավ և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10536մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  

 Լեռնաձոր, Լիճք և Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին 
դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1340մ, հասնում Լեռնաձոր, Լիճք և Ծավ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2740մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  

 Լեռնաձոր, Տաշտուն գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 1021մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով 2691.2մ նիշ ունեցող լեռան գագաթը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 2958մ, հասնում թիվ 
12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով 2556մ նիշ ունեցող լեռան 
գագաթը, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1077մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև կրկին 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1029մ, հասնում 2720.0մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Լեռնաձոր, Տաշտուն և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6278մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Լ» 
  

 Լեռնաձոր Քաջարան գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով 
անցնում 1554մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա նույն ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-
12 սահմանակետերով անցնում 693մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 347մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 252մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից դաշտային 
ճանապարհով թեքվում դեպի արևելք, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնում 708մ, հասնում թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 22-25 
սահմանակետերով անցնում 1002մ, հասնում Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ողջի գետը, թիվ 27 սահմանակետով 
անցնում 278մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 4959մ, հասնում Լեռնաձոր, Տաշտուն գյուղական և Քաջարան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ի»-«Լ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9795մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ՔԱՋԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Լ»-«Խ» 
  

 Լեռնաձոր, Քաջարան և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Խ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2553մ, հասնում է Լեռնաձոր, Քաջարան 
գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Լ»-«Խ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2553 մ է: 
  

ԼԵՌՆԱՁՈՐ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Խ»-«Ա» 
  

Լեռնաձոր, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 2377մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-13 
սահմանակետերով անցնում 1073մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը լանջերով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք թիվ 15-21 սահմանակետերով անցնում 2393մ, հատելով ձորեր, 
ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով Գեղի 
գետը, անցնում 3750մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
24-30 սահմանակետերով անցնում 1890մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 644մ, հատելով ձորակը, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-35 սահմանակետերով 
անցնում 680մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև բարձունքներով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 611մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 
39 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 591մ, հատելով ձորակը, 
հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1237 մ, հասնում 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնում 2030մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեք լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 48-52 
սահմանակետերով անցնում է 2623մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 54-59 
սահմանակետերով անցնում 1870մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 
սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 61-65 
սահմանակետերով անցնում 1475մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 66 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 67-69 սահմանակետերով անցնում 615մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
մերթընդմերթ դեպի հարավ-արևելք, թիվ 71-84 սահմանակետերով անցնում 1821 մ, հատելով բազմաթիվ ձորակներ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է հարավ, թիվ 86 սահմանակետով անցնում 493մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 892մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 89 սահմանակետին, այնուհետև թեք լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90-92 
սահմանակետերով անցնում 542մ, հատելով ձորակներ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 93 
սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 94-95 
սահմանակետերով անցնում 876մ, հատելով ձորը, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 96 սահմանակետին, 
որտեղից լանջերով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 97-98 սահմանակետերով անցնում 881մ, հատելով ձորակը, 
հասնում հաջորդ ձորակի եզրին գտնվող Լեռնաձոր, Գեղի և Քաջարան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Խ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Խ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29659մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 



  

  
Հավելված 17.30 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԻՃՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լիճք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդանիձոր 
գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեհվազ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տաշտուն 
գյուղական համայնքին: 

  
ԼԻՃՔ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Լիճք, Լեռնաձոր և Տաշտուն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին 
դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 1340մ, հասնում Լիճք, Լեռնաձոր և Ծավ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2740մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Լիճք, Լեռնաձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 862մ, հասնում Լիճք, Ծավ և Վարդանիձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 862մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Լիճք, Ծավ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը 2874.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
1575մ, հասնում 2746.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 574մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1229մ, հասնում 2517.2մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ջրհավաքով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 834մ, հասնում 2122.0մ նիշ ունեցող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 590մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 726մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 2718մ, հասնում ջրհավաքների հատման տեղում 
գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 632մ, հասնում Մեղրի գետի վտակների հատման տեղում գտնվող 
1656.4մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում բարձունքը, թիվ 
22 սահմանակետով անցնում 451մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 332մ, հասնում ձորակի հետ 
հատման տեղում գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում ձորակի սկզբնական մասում գտնվող 2163.2մ նիշ ունեցող 
եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 28 սահմանակետը: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 984մ, հասնում գետակի ափին գտնվող թիվ 30 
սահմանակետին, այնուհետև գետակով, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
31-33 սահմանակետերով անցնում 1053մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 998մ, 
հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնում 2306մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին 
գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետի վտակով հոսանքի 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում 1207մ, հասնում թիվ 45 
սահմանակետին, որտեղից նույն գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 
863մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 486 մ, հասնում 1853.6մ նիշ ունեցող ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1070մ, հասնում Լիճք, Վարդանիձոր և 
Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20047մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ԼԵՀՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Լիճք, Լեհվազ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, անցնում 2020մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և 
արևելք, թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 2464մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 1192մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 2222մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում 
է դեպի արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 1905մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեք 
լանջով թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 761մ, հասնում թիվ 26 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 449մ, հասնում Լիճք, 
Լեհվազ և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11282մ է: 
  

ԼԻՃՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԼԻՃՔ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
 Լիճք, Տաշտուն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 886մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 865մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 712մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ, անցնում 254մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 240մ, հասնում 
2251.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 2548մ, հասնում է 
ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 197մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 511մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 343մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-32 սահմանակետերով անցնում 3235մ, հասնում 2444.8մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 526մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 769մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, ժայռերի 
եզրերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր և ձորակներ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 969մ, 
հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 



հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2000մ, 
հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատում ձորը, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1347մ, 
հասնում ժայռի մոտ գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 154 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 448մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով 
անցնում 606մ, հասնում Լիճք, Տաշտուն գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18776մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.31 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետաթաղ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Լծեն գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Տաթև գյուղական համայնքին, արևելքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Շենաթաղ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Գեղի գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Դաստակերտ քաղաքային համայնքին, հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Տորունիք գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ա» 
հատվածով՝ Ախլաթյան գյուղական համայնքին: 

  
ԼՈՐ-ԳԵՏԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Լոր, Ախլաթյան և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 935մ, հատում դաշտային ճանապարհը, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ձորով 
անցնում 484մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հյուսիս-
արևելք, հատում ջրբաժանը, ձորը և դաշտային ճանապարհով, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 1778մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9-19 
սահմանակետերով, լանջով անցնում 2334մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, Շենատակ գետը և թիվ 21-23 
սահմանակետերով անցնում 603մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում է 588մ, հասնում ջրատար առվի 
ափին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 458մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ թիվ 29-33 սահմանակետերով անցնում է 
706մ, հասնում Լոր, Լծեն և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7886մ է: 
  

ԼՈՐ-ԼԾԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Լոր, Լծեն և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 525մ, հասնում Լոր, Լծեն և Տաթև գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 525մ է: 
  

ԼՈՐ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  



 Լոր, Լծեն և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1672մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում է 1182մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով, թիվ 
15-16 սահմանակետերով անցնում է 645մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 18-21 սահմանակետերով 
անցնում է 512մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 113մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում է 222մ, հասնում 
Լոր, Տաթև և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346մ է: 
  

ԼՈՐ-ՇԵՆԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  

 Լոր, Տաթև և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 814մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը և առվով 
անցնում է 242մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի և ջրբաժանի հատման տեղում: Թիվ 
5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6-12 
սահմանակետերով անցնելով 2215մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը ջրբաժան 
առվով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնում է 1916մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 332մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 475մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 331մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 305մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 25-29 
սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում Շենաթաղ-Լոր միջհամայնքային ճանապարհի և գետի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 388մ, հասնում է թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 115մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 211մ, 
հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 514մ, 
հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 512մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 39-41 
սահմանակետերով անցնում է 1806մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 476մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 44 
սահմանակետով անցնում 1155մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր, ճանապարհներ, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 1278մ, 
հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում է 587մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին հատում է ջրբաժանը, անցնելով 596մ, հասնում թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 1313մ, 
հատելով ձորեր, ջրբաժաններ և ճանապարհներ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: 
Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 605մ, հասնում է Շենաթաղ գետի ափին 
գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1900մ, հասնում թիվ 53 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 54-67 սահմանակետերով 
անցնում է 538մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 166մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորեր, դաշտային ճանապարհներ և առուներ, անցնում է 444մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 70 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքներով հատելով ձորակներ, 
առուներ, թիվ 71-73 սահմանակետերով անցնում է 685մ, հասնում Լոր, Շենաթաղ և Գեղի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21655մ է: 
  

ԼՈՐ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  

 Լոր, Գեղի և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, հետո գործող առվով, թիվ 1-9 
սահմանակետերով անցնում 705մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 11-23 սահմանակետերով դաշտային ճանապարհին զուգահեռ անցնում 1086մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 395մ, հասնում Լոր, Նոր 
Աստղաբերդ և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է: 
  

ԼՈՐ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  

 Լոր, Գեղի և Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 
1914մ, հասնում Լոր, Նոր Աստղաբերդ գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է: 
  

ԼՈՐ-ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ը» 
  

 Լոր, Տորունիք գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 854մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 768մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 527մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, կրկին 
հատում է դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 2215մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 774մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում գետակը, անցնում 984մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 748մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետակով անցնում 807մ, հասնում է գետի 
ափին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում է 995մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին հյուսիս-արևմուտք, անցնում 131 մ, 
հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 12-15 
սահմանակետերով անցնում 2549մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատում է ջրբաժանը, հետո առվակները և 17-27 սահմանակետերով անցնում է 
1591մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 713մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում է ջրբաժանը, ապա 
ձորակներ, առուներ, թիվ 33-47 սահմանակետերով անցնելով 1760մ, հասնում Լոր, Նոր Աստղաբերդ գյուղական և 
Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15416մ է: 
  

ԼՈՐ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ը»-«Թ» 
  

 Լոր, Տորունիք և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1110մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում է 622 մ, հասնում Լոր, 
Տորունիք գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1732մ է: 
  

ԼՈՐ-ԱԽԼԱԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Թ»-«Ա» 
  

 Լոր, Ախլաթյան և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 595մ, 
հասնում Լոր, Տորունիք և Ախլաթյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 595մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 



  

  
Հավելված 17.32 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆԱԾԱԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Խնածախ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տեղ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Քարաշեն գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Խնձորեսկ գյուղական համայնքին, հարավ-
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վաղատուր 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Խոզնավար գյուղական համայնքին: 

  
ԽՆԱԾԱԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԽՆԱԾԱԽ-ՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Խնածախ, Տեղ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1208մ, 
հասնում Գորիս-Խնածախ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 425մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 402մ, հասնում առվի 
եզրի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 466մ, հասնում Խնածախ, Տեղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2501մ է: 
  

ԽՆԱԾԱԽ-ՔԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Խնածախ, Քարաշեն և Խնձորեսկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 392մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 282մ, հատելով ճանապարհը, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային 
ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 233մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
ապա նույն ճանապարհով, թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնելով 2445մ, հասնում Խնածախ, Քարաշեն և Տեղ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3352մ է: 
  

ԽՆԱԾԱԽ-ԽՆՁՈՐԵՍԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Խնածախ, Խնձորեսկ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 522մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը 
գտնվում է ձորի եզրին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 1703մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, ջրանցքը, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում է 1146մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 686 մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 432մ, հասնում լանջի վրա գտնվող Խնածախ, 
Խնձորեսկ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4771մ է: 
  

ԽՆԱԾԱԽ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Խնածախ, Վերիշեն և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանաման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Վերիշեն-Վաղատուր միջհամայնքային 
ճանապարհը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1562մ, հասնում Կացիքար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 814մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում Խնածախ, Վերիշեն և Խնձորեսկ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2376մ է: 
  

ԽՆԱԾԱԽ-ՎԱՂԱՏՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Խնածախ, Վաղատուր և Խոզնավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 715մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում առուները և թիվ 4 սահմանակետով 
անցնելով 601մ, հասնում է պտղատու այգու եզրի և առվի հատման թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը պտղատու այգու եզրով և առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, պտղատու այգու արևելյան եզրով, առվով, թիվ 7-10 
սահմանակետերով անցնելով 365մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 254մ, հատելով ձորը և առուն, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ժայռերի արևմտյան եզրով, բլրագագաթով և թիվ 13-31 սահմանակետերով անցնելով 3427մ, հասնում է 
ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 249մ, լանջով հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, ապա 
թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 432մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 1753մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում Վաղատուր գնացող միջհամայնքային 
ճանապարհը և անցնելով 573մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում է 1258մ, հասնում Խնածախ, Վաղատուր և Վերիշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10584մ է: 
  

ԽՆԱԾԱԽ-ԽՈԶՆԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

 Խնածախ, Խոզնավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 556մ, հասնում Խնածախ, Խոզնավար և Վաղատուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 556մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.33 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆՁՈՐԵՍԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Խնձորեսկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խնածախ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և 

հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քարաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տեղ 
գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), 



«Ե»-«Զ» հատվածով` Ներքին Խնձորեսկ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Զ»-«է» հատվածով` 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից և հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` 
Հարթաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, «Թ»-«Ա» 
հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին: 

  
ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ԽՆԱԾԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Խնձորեսկ, Խնածախ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 522մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը 
գտնվում է ձորի եզրին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնում 1703մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, դաշտային ճանապարհը, ջրանցքը, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում է 1146մ հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 686 մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 432 մ, հասնում լանջի վրա գտնվող Խնձորեսկ, 
Խնածախ, Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4771մ է: 
  

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՔԱՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Խնձորեսկ, Խնածախ և Քարաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 506մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 385մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 748մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 1104մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 707մ, հատելով Հագարի գետը, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, 
այնուհետև թիվ 13-32 սահմանակետերով թեքվում է դեպի արևելք, Հագարի գետով անցնելով 3579մ` հասնում է թիվ 
33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հյուսիս և թիվ 34-36 
սահմանակետերով անցնում 633մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով, լեռնալանջով անցնում 795մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք: Թիվ 41-
45 սահմանակետերով անցնում է 1527մ, հատելով ձորը և ջրբաժանը, հասնում է Խնձորեսկ, Տեղ և Քարաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9985մ է:  
  

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Խնձորեսկ, Տեղ և Քարաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 553մ, հասնում թիվ 
2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 390մ հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 189մ, հասնում 
թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 743մ և լեռնալանջով 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, թիվ 7-12 
սահմանակետերով անցնում 801մ, հասնում է ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 14 
սահմանակետով անցնում 529մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, լեռնալանջով, հատում գետակը, ապա ձորով, թիվ 16-26 սահմանակետերով անցնում է 
3107մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը Հագարի գետով ` հոսանքի ուղղությամբ թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 28-38 սահմանակետերով 
անցնում 1886մ հասնում է երկու ձորերի միացման տեղում գտնվող Խնձորեսկ, Տեղ գյուղական համայնքների 
պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8199մ է: 



  
ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՆՁՈՐԵՍԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Խնձորեսկ, Ներքին Խնձորեսկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում է 200մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 167մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորը ու դաշտային ճանապարհը, թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնում 1035մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 206մ, հասնում է Խնձորեսկ, Ներքին 
Խնձորեսկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4446մ է: 
  

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 «Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 

  
Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Գորիս-Լաչին ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնում 614մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 681մ, հասնում ճանապարհների և ձորի հատման 
խաչմերուկում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 317մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում 397մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 469մ, ապա ձորերով ու ժայռերով հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 846մ, հատելով ձորակներ ու ժայռեր, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 482մ, հատելով ձորեր ու ժայռեր, հասնում թիվ 
15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 
սահմանակետով անցնում 1382մ, հատելով ձորեր, ժայռեր, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 2096 մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 243մ, հասնում է թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 25-39 սահմանակետերով անցնում 2845մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, ջրբաժանով, ապա 
լեռնալանջով , թիվ 41-47 սահմանակետերով անցնում 1891մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 
1023մ, հասնում Խնձորեսկ, Հարթաշեն համայնքների և պետական սահմանի տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13285մ է:  
  

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  

Խնձորեսկ, Վերիշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ, անցնում 421մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով և լանջով անցնում 1262մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 1239մ, 



հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է Էրգանիձոր լեռան 
գագաթին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, ժայռերով անցնում 248մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 21մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 168մ, հասնում ժայռի գագաթին տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 778մ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով 
անցնում 513մ, հասնում Գորիս-Լաչին ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-24 
սահմանակետերով անցնում 1544մ, հասնում է Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6303մ է:  
  

ԽՆՁՈՐԵՍԿ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Թ»-«Ա» 
  

 Խնձորեսկ, Խնածախ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թմբերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1429մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից լեռնալանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 335մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 130մ, հասնում 
Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1894մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.34 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈԶՆԱՎԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Խոզնավար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Խնածախ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Վաղատուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին: 

  
ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը հանընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ԽՆԱԾԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Խոզնավար, Խնածախ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 556մ, հասնում Խոզնավար, Խնածախ և Վաղատուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 556մ է: 
  

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ՎԱՂԱՏՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Խոզնավար, Խնածախ և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, ապա ջրբաժանով, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում 1202մ, հասնում «Դադմելիք» կոչվող թիվ 4 եռանկյունաչափական սահմանակետին: 
Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 447մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 747մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 940մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 3358մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
19 սահմանակետով անցնում է 1011մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, ձորով, լեռնալանջով անցնում 387մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: 
Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, լեռնալանջով, թիվ 22-23 
սահմանակետերով անցնում 1848մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով առուներ, դաշտային ճանապարհներ, անցնելով 992 մ, հասնում է 
Խոզնավար, Վաղատուր և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10932մ է: 
  

ԽՈԶՆԱՎԱՐ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Խոզնավար, Վերիշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1728մ, հասնում Խոզնավար, Վաղատուր և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1728մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.35 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծավ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» 

հատվածով սահմանակից է Ճակատեն գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Շիկահող գյուղական 
համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Սրաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ներքին Հանդ 
գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նռնաձոր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` 
Շվանիձոր գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Ալվանք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» 
հատվածով` Վարդանիձոր գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Լիճք գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
և հյուսիսից «Ժ»-«Ա» հատվածով` Լեռանձոր գյուղական համայնքին: 

  
ԾԱՎ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ծավ, Ճակատեն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այդտեղից ջրբաժանով սահմանագիծը թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում է 1272մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի վրա տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ 
անցնում է 536մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 263մ, հասնում Ծավ, Ճակատեն և Շիկահող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2199մ է: 
  

ԾԱՎ-ՇԻԿԱՀՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ծավ, Շիկահող և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 286մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով 
անցնում 1342մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 8-17 սահմանակետերով անցնում 2901մ, հասնում Ծավ, Շիկահող և Սրաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4699մ է: 
  

ԾԱՎ-ՍՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Ծավ, Սրաշեն և Շիկահող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 224մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 435մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրբաժանով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 288մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնելով 191մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 368մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 
325մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում է 
771մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 399մ, 
հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 592մ, հասնում 
թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև անտառեզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով 
անցնելով 667մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 180մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
297մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 145մ, 
հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա անտառեզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 313մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա դեպի հարավ, թիվ 28-29 
սահմանակետերով անցնում 449մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 728մ, հասնում 
թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 583մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 420մ և անտառապատ լանջով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է արևելք, անցնում 411մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, անտառեզրով, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 576մ, 
հասնում թիվ 38 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 224մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 805մ, 
հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից անտառեզրով պարբերաբար թեքվելով հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 1097մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 353մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
120մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անտառի 
բացատի եզրագծով անցնում 518 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 334 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 528 մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի 
եզրագծով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 1264մ, հասնում բացատի 
եզրին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնելով 1529մ, հասնում Ծավ, 
Սրաշեն և Ներքին Հանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16962մ է:  
  

ԾԱՎ-ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Ծավ, Ներքին Հանդ և Սրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 293մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 312 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 
803մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, հատում Խաչինչայ գետը, անցնում 247մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 803մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 796մ, 



հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, գետով անցնում 
2620մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 386մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 609մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 823մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որից 
հետո սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 398մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 1069մ, 
հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 300 մ, 
հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
296մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 
505մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնում 457մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 644մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 358մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 
33 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհին զուգահեռ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 125մ, հասնում թիվ 
34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնում 319մ, 
հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 40-47 
սահմանակետերով անցնում 628մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, 
թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 554մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-59 սահմանակետերով անցնում 930մ, հասնում թիվ 60 
սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 61-64 սահմանակետերով 
անցնում 691մ, հասնում Ծավ, Ներքին Հանդ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980մ է: 
  

ԾԱՎ-ՆՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ծավ, Նռնաձոր և Շվանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1212մ, հասնում է 
2167.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 2242մ, հասնում է 2367.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 401մ, հասնում է Ծավ, Ներքին Հանդ և Նռնաձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3855մ է: 
  

ԾԱՎ-ՇՎԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Ծավ, Շվանիձոր և Ալվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 500մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թամբով թեքվում է դեպի արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 641մ, հասնում 2825.8մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 870մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 188մ, հասնում 
2621.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 410մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 412մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 384մ, հասնում 2447.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով անցնում 359մ, հասնում թամբի վրա գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 475մ, հասնում 2431.0մ նիշ 
ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 922մ, ջրբաժանով հասնում 2329.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 
295մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում 2232.0մ, 
նիշ ունեցող լեռնանցքը, անցնում 601մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա անցնում է նույն ջրբաժանով, 
հասնում 2313.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից, նույն 



ջրբաժանով անցնելով 186մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 382մ, հասնում 2356.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող 
թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 558մ, հատելով 
թամբը, հասնում 2366.9մ նիշ ունեցող Գյումարանդաղ բարձունքի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 159մ, հասնում նույն բլրի 
հյուսիսային մասում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 431մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Այստեղից ջրբաժանով նույն ուղղությամբ անցնում է 240մ, հասնում 
թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 
20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 323մ, հասնում 2059.0մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 570մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնելով 646մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 598մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանով անցնում 500մ, հասնում 2373.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Ծավ, Շվանիձոր և 
Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11114մ է:  
  

ԾԱՎ-ԱԼՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Ծավ, Ալվանք և Վարդանիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է 3023.9մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1965մ, հասնում 2821.0մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին գտնվող 
թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 438 մ, հասնում Ծավ, Ալվանք և Շվանիձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2403մ է: 
  

ԾԱՎ-ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
 Ծավ, Վարդանիձոր և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2874.3մ բարձրություն ունեցող 

լեռան գագաթին գտնվող «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 834մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 762մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում 2818.0մ բարձրություն ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում 
է թիվ 2 սահմանակետը: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով նույն ուղղությամբ թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնում է 2850մ, հասնում 3249.0մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 
1422մ, հասնում Բայբուզան լեռան գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով, 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 1715մ, հասնում 2931.3մ նիշ ունեցող 
թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով և ջրբաժանով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 732մ, հասնում 2931.3մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև 
բարձրավանդակով, գագաթներով, ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 
2129մ, հասնում Ճգնավոր լեռան գագաթին գտնվող Վարդանիձոր, Ծավ և Ալվանք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման 3023.9մ բարձրություն ունեցող գագաթին գտնվող «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10444մ է: 
  

ԾԱՎ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  

 Ծավ, Լիճք և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 862մ, հասնում Ծավ, Լիճք և Վարդանիձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 862մ է: 
  

ԾԱՎ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա» 
  

 Ծավ, Ճակատեն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, լեռան լանջերով անցնում 3123մ, հասնում թիվ 1 



սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ձորերով, թիվ 2-7 
սահմանակետերով անցնում 1473մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը նույն 
ուղղությամբ թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 296մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 519մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 898մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1270մ, հասնում 
թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 1349մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1100մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 505մ, հասնում 
Ծավ, Լեռնաձոր և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10536մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.36 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՂՈՒԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծղուկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սառնակունք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Շաղատ 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Գորայք գյուղական համայնքին: 

  
ԾՂՈՒԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԾՂՈՒԿ-ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Ծղուկ, Սառնակունք համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Տուլյար գետի ափին, սահմանագիծը գետով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սիսիան ջրանցքը, ապա նույն գետով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
է 5214մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ընթացքում հատելով 
ջրբաժաններ և ձորակներ, անցնելով 456մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 37մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է Մուխուրթարյան 
գետի ափին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհին և նույն 
ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնելով 289մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը, թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնելով 1772մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա 
կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-39 սահմանակետերով անցնում է 996մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով հատելով առուներ, թիվ 41-68 
սահմանակետերով անցնում է 1347մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 70-97 սահմանակետերով անցնում է 7345մ, հասնում թիվ 98 սահմանակետին, 
այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհին և ճանապարհով ու բնակավայրի 
կողքով, թիվ 98-105 սահմանակետերով անցնելով 2053մ, հասնում է թիվ 106 սահմանակետին: Թիվ 106 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 107-113 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, 
հասնում թիվ 114 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1357մ, հասնում է 
Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 115 սահմանակետին: Թիվ 115 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետի 
ոլորաններով, թիվ 115-135 սահմանակետերով անցնում է 3517մ, հասնում վտակի հետ հատման տեղում գտնվող 
թիվ 136 սահմանակետին: Թիվ 136 սահմանակետից սահմանագիծը վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
վտակով հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, թիվ 137-146 սահմանակետերով անցնում 3236մ, հասնում Ծղուկ, 
Շաղատ, Սառնակունք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29518մ է: 



  
ԾՂՈՒԿ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 

  
 Ծղուկ, Գորայք և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը և գետը, 
անցնում է 1406մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 1261մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1083մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 647 մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորը, գետը, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում է 1565մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 1879մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 545մ, հասնում է Գորայք, Սառնակունք և Շաղատ համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8386մ է: 
  

ԾՂՈՒԿ-ԳՈՐԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  

 Ծղուկ, Գորայք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-
40 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով, ձորակներով ու ձորերով անցնում է 2812մ, հասնում թիվ 41 
սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-48 սահմանակետերով անցնում 784մ, հասնում 
թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 557մ, հասնում թիվ 50 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը Կոշաբուլախ գետով թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 5849մ, 
հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, հատվելով Որոտան գետի հետ, հոսանքի հակառակ 
ուղղությամբ թիվ 52-63 սահմանակետերով անցնելով 1042մ, հասնում է Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 64 
սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 65-66 
սահմանակետերով անցնելով 1035մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին, որից հետո ջրբաժանով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնում 918մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով առուներ, 
ձորակներ և ջրբաժանով առուներով, թիվ 73-89 սահմանակետերով անցնելով 5110մ, հասնում է թիվ 90 
սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհներ, ձորակներ և ձորեր, թիվ 91-109 սահմանակետերով անցնում է 3104մ, հասնում թիվ 110 
սահմանակետին: Թիվ 110 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 542 մ, 
հասնում թիվ 111 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո 
հարավ-արևմուտք և թիվ 112-133 սահմանակետերով անցնում 2060մ, հասնում է թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, անցնելով ջրբաժանով, հատելով ձորը և 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 135-143 սահմանակետերով անցնելով 3902մ, հասնում է ճանապարհի խաչմերուկում 
գտնվող թիվ 144 սահմանակետին: Թիվ 144 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնելով 465մ, հասնում է Գորայք, Ծղուկ և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 28180մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.37 

«Հայաստանի Հանրապետության վ 
արչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՂՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կաղնուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ուժանիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Գ»-«Դ» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դավիթ Բեկ 
գյուղական համայնքին: 

  



ԿԱՂՆՈՒՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԿԱՂՆՈՒՏ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  

  
 Կաղնուտ, Ուժանիս և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 350մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 139մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատվում դաշտային ճանապարհների հետ, 
անտառի եզրով անցնում 366մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անտառի միջով անցնում 151մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 453մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով, թիվ 11-31 սահմանակետերով 
անցնում 1774մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ անտառի 
եզրագծով, թիվ 33 սահմանակետով անցնում է 190մ, հասնում Կաղնուտ, Ուժանիս գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4372մ է: 
  

ԿԱՂՆՈՒՏ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Կաղնուտ, Դավիթ Բեկ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 4-9 սահմանակետերով 
անցնում է 722մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, հատում ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ և թիվ 11-12 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում 
340մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով, անտառի եզրով, սարալանջով և ջրբաժանով անցնում է 844մ, հասնում 
առվի եզրին տեղադրված թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 16 սահմանակետով անցնելով 373մ, հասնում է Կարակիտու գետի 
ափին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 18-20 
սահմանակետերով անցնելով 450մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 129մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 257 մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, սարալանջով, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնելով 514մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 
28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 286մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30-31 սահմանակետերով, ձորակներով 
անցնելով 681մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը 
ժայռի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-37 սահմանակետերով անցնելով 684մ, հասնում ժայռի 
եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում է ձորակներ, դաշտային ճանապարհը, ժայռի եզրով, թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնելով 1215մ, 
հասնում է Կաղնուտ, Արծվանիկ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7544մ է: 
  

ԿԱՂՆՈՒՏ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Կաղնուտ, Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 



սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 675մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 1630մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
19-21 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից գետով 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 249մ, հասնում Կաղնուտ, Դավիթ Բեկ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4538մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.38 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՃԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կարճևան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կուրիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Իրանի 
Իսլամական Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն): 

  
ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ԿՈՒՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Կարճևան, Կուրիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից , որը գտնվում է Զանգեզուր լեռնաշղթայի վրա, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում Կարճևան գետի ափին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 
1698մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 195մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի 
արևելք, անցնում 198մ, հասնում 1355.0մ նիշ ունեցող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1252մ, հասնում 1869.9մ 
նիշ ունեցող «Ստեփանանց գյադակ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 11 սահմանակետը: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 879մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով 
անցնելով 786մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 1234.1մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 348մ, հասնում 1169.2մ նիշ 
ունեցող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 551մ, 
հասնում 1117.4մ նիշ ունեցող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին 
դեպի արևելք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1411մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կարճևան, Կուրիս 
գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7797մ է: 
  

ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Մեղրի քաղաքային, Կարճևան և Կուրիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
271մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 581մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, 
անցնում 250մ, հասնում 1176.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Սիգնախի լեռնաշղթայով, թիվ 5 սահմանակետով 
անցնում 758մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը նույն լեռնաշղթայով 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 903մ, հասնում 1118.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 



112մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 411մ, հասնում 1022.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 713մ, հասնում 
929.2մ նիշ ունեցող ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 1286մ, հատելով երկաթգիծը, ապա ճանապարհը, հասնում Արաքս գետի մոտ 
գտնվող, Կարճևան գյուղական, Մեղրի քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5849մ է: 
  

ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԿԱՐՃԵՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.39 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՒՐԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կուրիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գուդեմնիս գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարճևան գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ԿՈՒՐԻՍ-ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Կուրիս, Գուդեմնիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 942մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2124մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, 
ճանապարհի և անտառի եզրով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1128մ, հասնում Կարճևանի ջրանցքի եզրին 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
467մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 81մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 
16-18 սահմանակետերով անցնում 811մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 142մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: 
Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողի եզրով, թիվ 21-
22 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 798մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1103մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-28 սահմանակետերով 
անցնում 1073մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
219մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ջրհավաքով թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 162մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, կրկին ջրհավաքով թեքվում է հարավ-արևմուտք, 



անցնում 247մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող Կուրիս, 
Գուդեմնիս գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11386մ է: 
  

ԿՈՒՐԻՍ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Կուրիս, Կարճևան գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 275մ, հասնում 1256.1մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով 
անցնում 248մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կուրիս, Կարճևան գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 523մ է: 
  

ԿՈՒՐԻՍ-ԿԱՐՃԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Կուրիս, Կարճևան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից , որը գտնվում է Զանգեզուր լեռնաշղթայի վրա, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում Կարճևան գետի ափին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 
1698մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 195մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի 
արևելք, անցնում 198մ, հասնում 1355.0մ նիշ ունեցող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1252մ, հասնում 1869.9մ 
նիշ ունեցող «Ստեփանանց գյադակ» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 11 սահմանակետը: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 879մ, հասնում է ջրբաժանի վրա գտնվող 
թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-14 սահմանակետերով 
անցնելով 786մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 1234.1մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, ջրբաժանով անցնում 348մ, հասնում 1169.2մ նիշ 
ունեցող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 551մ, 
հասնում 1117.4մ նիշ ունեցող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին 
դեպի արևելք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 1411մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող Կուրիս, Կարճևան 
գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7797մ է: 
  

ԿՈՒՐԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.40 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱԼԻՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հալիձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շինուհայր գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աղվանի 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տանձատափ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» 
հատվածով Տաթև գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Հարժիս գյուղական համայնքին: 

  



ՀԱԼԻՁՈՐ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

Հալիձոր, Շինուհայր և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 478մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 359մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 386մ, հասնում է 
թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 497մ, հասնում ճանապարհների 
հատման տեղում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-22 սահմանակետերով անցնում 2024մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 259մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 26-33 սահմանակետերով անցնում 1501մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 529մ, հասնում 
թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 858մ, 
հասնում թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, 
թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1466մ, հասնում է Հալիձոր, Բարձրավան և Շինուհայր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8717մ է:  
  

ՀԱԼԻՁՈՐ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հալիձոր, Բարձրավան և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին, սահմանագիծը վտակով, ապա Որոտան գետով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 367մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև հատելով ժայռերը, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 104մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա նորից ժայռերով նույն 
ուղղությամբ թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1029մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի 
ափին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 941մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի վտակի ափին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 66մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի 
գագաթին, այստեղից սահմանագիծը ժայռի գագաթով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 71մ, հասնում 
թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 572մ, 
հասնում ձորի բերանի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ձորով, ապա լանջով, թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 836մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով դեպի հարավ, թիվ 24-31 սահմանակետերով անցնելով 1092մ, հասնում ժայռի գագաթի թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 33-34 
սահմանակետերով անցնում 782մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
412մ, հասնում Հալիձոր, Աղվանի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7050մ է:  
  

ՀԱԼԻՁՈՐ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Հալիձոր, Բարձրաշեն և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
«Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 202մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում ջրբաժանը, անցնում է 463մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 257մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում 
է ժայռի եզրին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում Հալիձոր Աղվանի և 
Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է: 
  



ՀԱԼԻՁՈՐ-ՏԱՆՁԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Հալիձոր, Տանձատափ և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 690մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 
սահմանակետերով անցնում 800մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 519մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ժայռերով թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնում 1198մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 679մ, հատում է ձորերը, առուն, ժայռի վրա գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անտառի 
եզրագծով անցնում 610մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 516մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 177մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, 
ժայռերի եզրագծով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում է 778մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 406մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 366մ, 
հասնում «Գոլուկայա» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է Հալիձոր, Տաթև և Հարժիս 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետը: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6739մ է: 
  

ՀԱԼԻՁՈՐ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Հալիձոր, Տաթև և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 420մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
556մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, անտառով հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-13 
սահմանակետերով անցնում 2909մ, հասնում Հալիձոր, Տանձատափ և Տաթև գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4388մ է: 
  

ՀԱԼԻՁՈՐ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

Հալիձոր, Հարժիս և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 679մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 549մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում 956մ, հասնում առվի և ճանապարհի հատման թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք և հարավ-
արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1566մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ժայռերով և թիվ 20-
24 սահմանակետերով անցնելով 1037մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 646մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 186մ, հատում ձորը և հասնում անտառեզրի թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, 
անտառով, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում 1134մ, հատելով ձորերը, ձորակները, դաշտային 
ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղց թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 570մ, հասնում 
Որոտան գետի ափին գտնվող Հալիձոր, Հարժիս և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7897մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.41 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԺԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Հարժիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակներ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հալիձոր գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լծեն 
գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Դարպաս գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Որոտան 
գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին: 

  
ՀԱՐԺԻՍ-ԱԿՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Հարժիս, Ակներ և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է սարալանջին, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 251մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-19 
սահմանակետերով անցնում 1123մ, հասնում Հարժիս, Ակներ և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1374մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Հարժիս, Շինուհայր և Ակներ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 671մ, հասնում 
սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնում 2277մ, հատելով ձորը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 1680մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող 
թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով, լանջով թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնում 3291մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-23 սահմանակետերով անցնում 1107մ, հասնում 
Գորիս-Անգեղակոթ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 533մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, 
որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 696մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373մ, հատելով միջհամայնքային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից քարակույտերի մոտով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 
546մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 369մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 342մ, 
հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 119մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 34-39 
սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը նույն 
ուղղությամբ լեռնալանջով, թիվ 41-44 սահմանակետերով անցնում է 1895մ, հասնում լեռան ստորոտի դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող ՀարԺիս, Շինուհայր և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14967մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Հարժիս, Շինուհայր և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 679մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 549մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնում 956մ, հասնում առվի և ճանապարհի հատման թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 



սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք և հարավ-
արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 1566մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ժայռերով և թիվ 20-
24 սահմանակետերով անցնելով 1037մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 646մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 186մ, հատում ձորը և հասնում անտառեզրի թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, 
անտառով, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում 1134մ, հատելով ձորերը, ձորակները, դաշտային 
ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 570մ, հասնում 
Որոտան գետի ափին տեղադրված Հարժիս, Հալիձոր և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7897մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Հարժիս, Տաթև և Լծեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, 
որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը Որոտան գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 1-43 սահմանակետերով անցնում 7560մ, հասնում Հարժիս, Տաթև և Հալիձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7560մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ԼԾԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Հարժիս, Լծեն և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Գորիս հանրապետական նշանակության ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանգիծը թեքվում է հարավ, լանջով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 
976մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով, թիվ 7-14 
սահմանակետերով անցնելով 3031մ, հասնում Շիշթափա լեռան գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 300մ, հասնում ժայռի վրա 
գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 804մ, հասնում առվի 
եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 794մ, հասնում 
Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով` 
հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-30 սահմանակետերով անցնում 2566մ, հասնում 
Հարժիս, Լծեն և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9147մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Հարժիս, Դարպաս և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 1492մ, հասնում Հարժիս, Լծեն և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1492մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Հարժիս, Որոտան և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 650մ, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից լանջով 
թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 525մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով 
անցնում 352մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 560մ, հատելով 
բարձր լարման գիծը, հասնում Հարժիս, Դարպաս և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Է» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2087մ է: 
  

ՀԱՐԺԻՍ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

 Հարժիս, Ակներ և Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1618մ, հատելով Սյունիքի լեռնաշղթան, 
ձորեր, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 967մ, 
հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին լանջով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 2145մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից ձորով անցնում է 272մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը նույն ուղղությամբ անցնում է 176մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Հարժիս, Որոտան և 
Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5178մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.42 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Ձորաստան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վանեք գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Օխտար գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Առաջաձոր գյուղական համայնքին, 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լեռնաձոր 
գյուղական համայնքին: 

  
ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ձորաստան, Վանեք և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 807մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում է 1716մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, թիվ 9-18 սահմանակետերով անցնելով 1758մ, հասնում է թիվ 
19 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1464մ, հասնում է թիվ 
23 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում է 1716մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում է 613մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևելք, անցնում է 109մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 32-36 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 38-42 սահմանակետերով անցնում է 1511մ, հասնում Ձորաստան, Վանեք 
և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10318մ է: 
  

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Ձորաստան, Օխտար և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների հատման թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով 
արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում է 468մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 65մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 68մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 99մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 213մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15-19 սահմանակետերով 



անցնում 677մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 270մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, Չանախչի գետով, թիվ 24-33 սահմանակետերով անցնում 1422մ, 
հասնում Ձորաստան, Օխտար և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է: 
  

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Ձորաստան, Առաջաձոր և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2336մ, հասնում գետի ափին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 176մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 528մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-13 սահմանակետերով 
անցնում 543մ, հասնում Ձորաստան, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4392մ է: 
  

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Ձորաստան, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
110մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 180մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, կրկին թեքվում հարավ և 
անցնելով 190մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 423մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով անցնում 
200մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անտառով անցնում 555մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա անտառեզրի ոլորաններով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, հատում գետակը և թիվ 10-15 սահմանակետերով անցնելով 1182մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 492 մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
483մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 191մ, հասնում ժայռի գագաթին 
տեղադրված թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 141մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, ժայռերի 
գագաթներով, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծի մոտ 
տեղադրված թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում գետակը, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 354մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 27 
սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 253մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 30 
սահմանակետով անցնում 396մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հյուսիս, քիչ դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 245մ, հասնում գետի և ճանապարհի 
հատման տեղում գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհների 
հատման տեղով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնում 1401մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Այստեղից 
սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 37-38 սահմանակետերով անցնում 
674մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
40 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 41 
սահմանակետին, այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով և 
ճանապարով, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: 
Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի գլխով հատելով գետը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ձորաստան, Լեռնաձոր գյուղական և Կապան 



քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  
 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10767մ է: 
  

ՁՈՐԱՍՏԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 Ձորաստան, Լեռնաձոր և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 1398մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 725մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 396մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 873մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 
1023մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 308մ, հասնում է թիվ 10 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում է 588մ, հասնում է թիվ 
13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում է 
1862մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով շրջանցում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հարավ, ապա արևելք, թիվ 20-31 սահմանակետերով անցնում 3800մ, հասնում Ձորաստան, Լեռնաձոր 
գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12638մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.43 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱԿԱՏԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ճակատեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շիկահող գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-
«Ա» հատվածով` Գեղանուշ գյուղական համայնքին: 

  
ՃԱԿԱՏԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՃԱԿԱՏԵՆ-ՇԻԿԱՀՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ճակատեն, Շիկահող գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 31 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 302մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 661մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 109մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անտառի եզրագծով, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 410մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 400մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 10-11 սահմանակետերով 
անցնում 776մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 
13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք թիվ 15 սահմանակետով անցնում 440մ, հասնում թիվ 
16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորը և թիվ 17-22 



սահմանակետերով անցնում 1889մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
ձորով թեքվում է հյուսիս-արևելք, միանում գետակին, ապա թեքվում է արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 25-33 
սահմանակետերով անցնում 2314մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 16750մ, հասնում Շիկահող, Ճակատեն և Ծավ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 24525 մ է: 
  

ՃԱԿԱՏԵՆ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ «Գ»-«Դ» 
  

Ծավ, Ճակատեն և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
այդտեղից ջրբաժանով սահմանագիծը թիվ 2-8 սահմանակետերով անցնում է 1272մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի վրա տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ 
անցնում է 536մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 263մ, հասնում Ծավ, Ճակատեն և Շիկահող գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2199մ է: 
  

ՃԱԿԱՏԵՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Լեռնաձոր, Ճակատեն և Գեղանուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 
2094մ, հատելով ժայռերը, հասնում Լեռնաձոր, Ճակատեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2094մ է: 
  

ՃԱԿԱՏԵՆ-ԳԵՂԱՆՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ճակատեն, Գեղանուշ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում է 1601մ, 
հասնում բլրի վրա տեղադրված թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 383մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 189մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում 
է թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը անտառապատ լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 16-23 սահմանակետերով անցնում է 1802մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 70մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով, թիվ 27-42 սահմանակետերով անցնում է 2579մ, հասնում է թիվ 43 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող աղբյուրի մոտ տեղադրված թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով, թիվ 45-54 սահմանակետերով անցնում 793մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 56-68 սահմանակետերով 
անցնում է 1566մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 70-73 սահմանակետերով անցնում է 
1221մ, հասնում Ճակատեն, Գեղանուշ և Լեռնաձոր, գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12021մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.44 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՑՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Մուցք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շաղատ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Բալաք գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բռնակոթ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ՄՈՒՑՔ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Մուցք, Շաղատ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով` հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4168մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 7004մ, հասնում թիվ 
14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 460մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 63մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 17-27 սահմանակետերով անցնում 1000մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորեր, 
թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում է 1289մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 749մ, հասնում Շաղատ գետի 
եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը Շաղատ գետով, թիվ 47-74 
սահմանակետերով անցնում է 5735մ, հասնում է թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 274մ, հասնում Մուցք, Շաղատ, Բալաք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20742մ է: 
  

ՄՈՒՑՔ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Մուցք, Շաղատ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 916մ, հասնում 
Բռնակոթ-Շաղատ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 324մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 186մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 363 մ, հասնում է Մուցք, Բալաք, Բռնակոթ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1789մ է: 
  

ՄՈՒՑՔ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Մուցք, Բռնակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 330մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 282մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ճանապարհը, թիվ 4-12 սահմանակետերով անցնում է 2463մ, հասնում թիվ 13 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 146մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետը, թիվ 15-17 
սահմանակետերով անցնում 1358մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 596մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 707մ, հասնում թիվ 
20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում գետը, 
ջրբաժանը և թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 1556մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող 
թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 
սահմանակետերով անցնելով 1132մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատում ջրբաժաններ, գետեր, թիվ 27-35 սահմանակետերով անցնում է 1038մ, հասնում թիվ 36 
սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում ջրբաժանը, 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 37-55 սահմանակետերով անցնում 2840մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից 
դաշտային ճանապարհով անցնում է 139մ, հասնում Մուցք, Բռնակոթ, գյուղական համայնքների և պետական 



սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 
«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12587մ է: 
  

ՄՈՒՑՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.45 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ներքին Հանդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սրաշեն գյուղական համայնքին, հյուսիսից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավ-արևմուտքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Նռնաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ծավ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ՍՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ներքին Հանդ, Սրաշեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը «Թունին-արտ» կոչվող եռանկյունաչափական կետն է, սահմանագիծը թեքվում է արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում 
միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհը, անցնում է 624մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում ձորեր և գետեր, անցնում է 951մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 267մ, հասնում Ներքին Հանդ, Սրաշեն 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2065մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ՆՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
 Ներքին Հանդ, Ծավ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է 2367.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ջրբաժանով անցնում 438մ, հասնում 2149.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 493մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևելք, անցնելով 600մ, հասնում 2124մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնելով 1941մ, 
հասնում 2049.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի արևելք, անցնելով 888մ, հասնում 2178.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 828մ, հասնում 2121.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 478մ, հասնում 2122.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 248մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնելով 1157մ, հասնում 2270.0մ նիշ ունեցող Բարթազ բարձունքի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 423մ, հասնում 



Ներքին Հանդ, Նռնաձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7982մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Ներքին Հանդ, Ծավ և Սրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 293մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 312մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 
803մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, հատում Խաչինչայ գետը, անցնում 247մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 803մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: 
Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 796մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, գետով անցնում 
2620մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 386մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 609մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 183մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 823մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որից 
հետո սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 398 մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 1069մ, 
հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 300մ, 
հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
296մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 
505մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 315մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
անցնում 457մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 644մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 358մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 
33 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհին զուգահեռ թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 125մ, հասնում թիվ 
34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնում 319մ, 
հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 40-47 
սահմանակետերով անցնում 628 մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, 
թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 554մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 52-59 սահմանակետերով անցնում 930մ, հասնում թիվ 60 
սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 61-64 սահմանակետերով 
անցնում 691մ, հասնում Ներքին Հանդ, Ծավ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.46 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԺԴԵՀ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Նժդեհ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տորունիք գյուղական համայնքին, արևելքից՝ «Բ»-

«Գ» հատվածով` Դաստակերտ քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ պետական սահմանին 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Բնունիս գյուղական համայնքին: 

  
ՆԺԴԵՀ-ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  



 Նժդեհ, Տորունիք և Բնունիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Կուրդ-լոզուգյունեյ սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1410մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևելք, ջրբաժանով անցնում 460մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին 
ջրբաժանով անցնում է 322մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թեք լանջով անցնում է 571մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով Այրի 
գետը, անցնում է 720մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է առվի եզրին, այստեղից սահմանագիծը 
առվով թեքվելով հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 8-18 
սահմանակետերով անցնում է 1046մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատելով փլվածքներ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում է 416մ, հասնում ժայռի 
գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 22 սահմանակետով անցնում է 652մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այդտեղից կրկին 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 1054մ, հասնում Նժդեհ, Տորունիք 
գյուղական համայնքների և Դաստակերտ քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6651մ է: 
  

ՆԺԴԵՀ-ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Նժդեհ, Տորունիք գյուղական և Դաստակորտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում փլվածքներ, ձորով, թիվ 
1-8 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 
սահմանակետով հատում միջհամայնքային ճանապարհը և Կիշկոլտի գետը, անցնում 311մ, հասնում թիվ 
11սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 724մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 17-
21 սահմանակետերով անցնում 827մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է Այրի գետի ափին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ջրբաժանը, թիվ 
27-33 սահմանակետերով անցնում է 2045մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, թիվ 34 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 541մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը, հատելով ձորակը, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 567մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-42 սահմանակետերով 
անցնում 1014մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 443մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 526մ, 
հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, ապա ձորակով, թիվ 46-51 սահմանակետերով անցնում 2092մ, հասնում 
թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատելով բարձունքներ, 
բլուրներ և ձորակներ, թիվ 53-95 սահմանակետերով անցնում է 2589մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 96 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 97-99 սահմանակետերով անցնում 
147մ, հասնում թիվ 100 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, բարձունքներով, թիվ 
101-125 սահմանակետերով անցնում է 2888մ, հասնում թիվ 126 սահմանակետին: Թիվ 126 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 127-136 սահմանակետերով 
անցնում 1265մ, հասնում Նժդեհ գյուղական, Դաստակերտ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18520մ է: 
  

ՆԺԴԵՀ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
 ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 

  
 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՆԺԴԵՀ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  



 Նժդեհ, Բնունիս և Տորունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 888մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 633մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, նույն 
ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 502մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 877մ, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորակը, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ջրբաժանը և ձորով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 1226մ, հասնում թիվ 
12 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 224մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում է 
ձորի եզրին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 819մ, հասնում է 
ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 
826մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 767մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք, հատում ձորակներ, առուներ և թիվ 17-23 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 241մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-49 սահմանակետերով 
անցնում է 3127մ, հասնում Նժդեհ, Բնունիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13536մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.47 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորաշենիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շրվենանց գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքին , հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աճանան գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Առաջաձոր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նորաշենիկ, Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, 
թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 876մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 
500մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 190մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում է 350մ, հասնում Նորաշենիկ, Եղեգ և Շրվենանց գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2327մ է:  
  

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԵՂԵԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Նորաշենիկ, Եղեգ և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 
2003մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-11 
սահմանակետերով, լեռնաշղթայով և ջրբաժանով անցնում 1547մ, հասնում Նորաշենիկ, Եղեգ և Խալաջ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3550մ է:  
  



ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Նորաշենիկ, Աճանան և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ձախակողմյան վտակի ափին, սահմանագիծը այդ վտակով 
հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետում հատում է Երևան-
Կապան խճուղին, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 107մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 71մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետում հատում է Երևան-Կապան 
խճուղին, անցնում 176մ, հասնում Նորաշենիկ, Աճանան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ » հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1199մ է:  
  

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Նորաշենիկ, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 402մ, հասնում է ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով նույն ուղղությամբ անցնում է 268մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորի ոլորապտույտներով, թիվ 
3-12 սահմանակետերով անցնում է 1381մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, կրկին ձորի ոլորաններով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում է 874մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հետո հյուսիս և թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 196մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 
418մ, հասնում Նորաշենիկ, Աճանան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3539մ է:  
  

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Նորաշենիկ, Առաջաձոր և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 2701մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 259մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 223մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 180մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 398մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 122մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ ձորով անցնում է 425մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 
473մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 56մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ, անտառի եզրով, թիվ 35-41 սահմանակետերով անցնում 417մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 43-50 սահմանակետերով անցնում 
297մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
52-53 սահմանակետերով անցնում 124մ, հասնում Նորաշենիկ, Առաջաձոր գյուղական և Կապան քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5675մ է:  
  

ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

Նորաշենիկ. Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Չանախչի գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 257մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 266մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 5 



սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով անցնում 715մ, 
հասնում Նորաշենիկ, Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1372մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.48 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Նորավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վաղատին գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Աղիտու գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՆՈՐԱՎԱՆ-ՎԱՂԱՏԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Նորավան, Վաղատին գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնելով 3957մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-37 սահմանակետերով անցնելով 3390մ, 
հասնում է Գորիս գնացող խճուղու եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը 
Նորավան գնացող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 39-52 սահմանակետերով անցնում 3070մ, հասնում 
թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև ձորով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Աղիտու-Որոտան միջհամայնքային 
ճանապարհը և թիվ 54-67 սահմանակետերով անցնելով 1460մ, հասնում է գետերի հատման տեղում գտնվող 
Նորավան, Վաղատին և Աղիտու գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11877մ է: 
  

ՆՈՐԱՎԱՆ-ԱՂԻՏՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  

 Նորավան, Աղիտու գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ձորով անցնում 8468մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 252մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 
87մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անցնում է 295մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 7-12 սահմանակետերով անցնում 1023 մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 562մ, հասնում թիվ 
15 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում է 760մ, հասնում է թիվ 
20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 21-44 
սահմանակետերով անցնում 3352մ, հասնում Գորիս գնացող խճուղու եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 
45 սահմանակետից սահմանագիծը Նորավան գնացող ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 46-52 
սահմանակետերով անցնում է 1121մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին, հետո ձորով 
թեքվում է հարավ, հատում Աղիտու, Նորավան ճանապարհը, թիվ 54-76 սահմանակետերով անցնում 2464մ, 
հասնում թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով 
Աղիտու-Վաղատին միջհամայնքային ճանապարհը, ձորով անցնում է 2070մ, հասնում Նորավան, Աղիտու և 
Վաղատին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20454մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.49 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղի գյուղական 

համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հյուսիս-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Դաստակերտ 
քաղաքային համայնքին, «Ե»-«Ա» հատվածով` Լոր գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նոր Աստղաբերդ, Լոր և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 155մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 2-7 սահմանակետերով անցնում 805մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և անտառի եզրով, թիվ 9-19 
սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում է 857մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 264մ, հասնում թիվ 30 
սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի եզրին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով, թիվ 31-
46 սահմանակետերով անցնում է 2836մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-49 սահմանակետերով անցնում 1059մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է արևելք, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնում 484մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր, առուներ, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 935մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 620մ, հասնում թիվ 
56 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 194մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 58-63 սահմանակետերով անցնում է 2042մ, հասնում է թիվ 64 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 219մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անդունդի եզրով, թիվ 
66 սահմանակետով անցնելով 904մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, որտեղ միանում է Կարաբաղչայ գետի 
աջակողմյան վտակին, որից հետո սահմանագիծը վտակով նույն ուղղությամբ, ապա թեքվելով արևելք` հատում է 
Կարաբաղչայ գետը, հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, շրջանցելով ժայռերը, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
68-77 սահմանակետերով անցնում 3172մ, հասնում ժայռեզրի թիվ 78 սահմանակետին: Թիվ 78 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թփուտների եզրով, թիվ 79-83 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, 
հասնում թիվ 84 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 85 սահմանակետով անցնում 463մ, 
հասնում թիվ 86 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 87-89 սահմանակետերով, 
Գեղի բնակավայրի եզրով անցնում 1487մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա անտառի եզրով, լեռան լանջով, խիստ 
կտրտված ռելիեֆով, թիվ 91-107 սահմանակետերով անցնում 5135մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի բացատով անցնում 590մ, հասնում թիվ 109 սահմանակետին, ապա 
հատում է ձորը և կրկին անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 110-118 սահմանակետերով անցնում է 
1077մ, հասնում է թիվ 119 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 355մ, հասնում է թիվ 
120 սահմանակետին: Թիվ 120 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 121 սահմանակետով, 
դաշտային ճանապարհով անցնում է 397մ, հասնում թիվ 122 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
ձորով անցնում 451մ, հասնում թիվ 123 սահմանակետին: Թիվ 123 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 124-127 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 740մ, հասնում թվ 
128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա ձորով թեքվում 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 129-130 սահմանակետերով անցնում է 386մ, հասնում թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 131 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 132 սահմանակետով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 133 
սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 134 սահմանակետով անցնում 310մ, հասնում թիվ 
135 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 136-141 սահմանակետերով 



անցնում 1517մ, հասնում թիվ 142 սահմանակետին: Թիվ 142 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 143-145 սահմանակետերով անցնում 1330մ, հասնում թիվ 146 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հարավ, անցնում 311մ, հասնում թիվ 147 սահմանակետին: Թիվ 147 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 148 սահմանակետով անցնում 872մ, հասնում է թիվ 149 սահմանակետին: 
Թիվ 149 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 50-51 
սահմանակետերով անցնում 752մ, հասնում է Նոր Աստղաբերդ, Գեղի և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 34081մ է:  
  

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Նոր Աստղաբերդ, Քաջարան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 5743մ, հասնում Նոր Աստղաբերդ, Քաջարան և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5743մ է:  
  
ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Նոր Աստղաբերդ, Լոր գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով 
հատելով ձորակներ, բարձունքներ, առուներ, թիվ 1-35 սահմանակետերով անցնելով 2446մ, հասնում է Նոր 
Աստղաբերդ գյուղական, Դաստակերտ քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2446մ է: 
  

ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

Նոր Աստղաբերդ, Լոր և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 
1914մ, հասնում Նոր Աստղաբերդ, Լոր գյուղական և Դաստակերտ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.50 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շաղատ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գորայք գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Ծղուկ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Սառնակունք գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Անգեղակոթ գյուղական 
համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Բալաք գյուղական համայնքին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` Մուցք գյուղական 
համայնքին, «Ը»-«Թ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Թ»-«Ա» 
հատվածով` Վայոց ձորի մարզին: 

  
ՇԱՂԱՏ-ԳՈՐԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 



  
Շաղատ, Գորայք գյուղական համայնքների և Վայոց ձորի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 4366մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 605մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 1866մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 490մ, հասնում Շաղատ, Գորայք և Ծղուկ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7633մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ԾՂՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Շաղատ, Գորայք և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ճանապարհը և գետը` 
անցնում է 1406մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև նույն ուղղությամբ անցնում է 1261մ, հասնում 
ջրբաժանի թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1083մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 647մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորը, գետը, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում է 1565մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևելք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 1879մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 545մ, հասնում է Գորայք, Սառնակունք և Շաղատ համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8386մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Շաղատ, Սպանդարյան և Սառնակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 723 մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով, 
ձորով անցնում 1123 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնում 540 մ, հասնում Շաղատ, Սառնակունք և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2386 մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Շաղատ, Սպանդարյան և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 723մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 950մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հատելով ջրբաժանը, ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 
1040մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Շաղատ, Սպանդարյան և Սառնակունք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2713մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  

 Շաղատ, Անգեղակոթ և Սպանդարյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Անգեղակոթ տանող 
ճանապարհը, հասնում է Որոտան գետի Արիգլիջուր վտակին, ապա Որոտան գետով` հոսանքի ուղղությամբ, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4899մ, հասնում Շաղատ, Անգեղակոթ և Բալաք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4899մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ԲԱԼԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  

 Շաղատ, Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 232մ, հասնում է Բալաք 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, հետո հարավ-
արևելք, հատում է ջրբաժանը և թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 1484մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 625մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով 327մ, հասնում է Շաղատ, Բալաք և Մուցք գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2668մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ՄՈՒՑՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Շաղատ, Մուցք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով` հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 4168մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 7004մ, հասնում թիվ 
14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 460մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 63մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 17-27 սահմանակետերով անցնում 1000մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորեր, 
թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում է 1289մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 41-45 սահմանակետերով անցնում 749մ, հասնում Շաղատ գետի 
եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը Շաղատ գետով, թիվ 47-74 
սահմանակետերով անցնում է 5735մ, հասնում է թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 274մ, հասնում Շաղատ, Մուցք և Բալաք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20742մ է: 
  

ՇԱՂԱՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  

 «Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՇԱՂԱՏ-ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 

  
 «Թ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.51 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շաքի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Իշխանասար գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով՝ Սիսիան քաղաքային համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Բռնակոթ գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Ե»-«Ա» հատվածով` Անգեղակոթ գյուղական համայնքին: 

  
ՇԱՔԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՇԱՔԻ-ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  



 Շաքի, Իշխանասար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 791մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
ապա սահմանագիծը նույն ճանապարհով, թիվ 5-23 սահմանակետերով անցնում է 1058մ, հասնում առվի եզրին 
գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 131մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ, անցնում 229մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի 
ափին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով հատելով ձորակներ, առուներ, դաշտային 
ճանապարհին զուգահեռ, թիվ 27-80 սահմանակետերով անցնում է 4140մ, հասնում թիվ 81 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 1011մ, հասնում թիվ 83 սահմանակետին, այդտեղից 
թեքվում է հարավ, անցնում 893մ, հասնում 84 սահմանակետին, հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 278մ, 
հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 85 սահմանակետին, հետո գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 86-90 
սահմանակետերով անցնում է 1409մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին: Թիվ 91 սահմանակետից սահմանագիծը 
հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 92-109 սահմանակետերով հատում 
Անգեղակոթ-Շաքի միջհամայնքային ճանապարհը և անցնում է 3795մ, հասնում Որոտան գետի եզրին գտնվող թիվ 
110 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 934մ, հասնում թիվ 122 սահմանակետին, կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 167մ, հասնում Գորիս տանող ճանապարհի եզրին գտնվող Շաքի, 
Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14836մ է: 
  

ՇԱՔԻ-ՍԻՍԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  

 Շաքի, Իշխանասար գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 
403մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով 
Սիսիան-Շաքի խճուղին, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում է 2258մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 704մ, հատելով Շաքի գնացող 
ճանապարհը, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը Որոտան գետով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվելով դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, թիվ 
11-29 սահմանակետերով անցնում է 2632մ, հասնում Շաքի, Բռնակոթ գյուղական համայնքների և Սիսիան 
քաղաքային համայնքի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5997մ է: 
  

ՇԱՔԻ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  

 Շաքի, Բռնակոթ և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում 1784մ, հասնում Շաքի, Բռնակոթ գյուղական և Սիսիան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1784մ է: 
  

ՇԱՔԻ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  

 Շաքի, Անգեղակոթ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 738մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 731մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով, հատելով ձորակներ, առուներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-7 
սահմանակետերով անցնում է 4430մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 9-47 սահմանակետերով հատում է ձորակներ, ջրբաժաններ, անցնում 
4579մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 131մ, 
հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 429մ, հասնում է թիվ 50 
սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 663մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, որտեղից թիվ 52 սահմանակետով անցնելով 229մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 
սահմանակետից թեքվում է հարավ, անցնում է 261մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է 
հարավ, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 



հատվում է Սիսիանի ջրանցքի հետ, թիվ 59-91 սահմանակետերով անցնում է 4831մ, հասնում թիվ 92 
սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է Անգեղակոթ-Շաքի գնացող միջհամայնքային 
ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 93-104 սահմանակետերով անցնում է 1983մ, հասնում թիվ 105 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 313մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Շաքի, 
Անգեղակոթ և Բալաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19731մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.52 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱԹԱՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շենաթաղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տաթև գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Սվարանց գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Գեղի գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լոր գյուղական 
համայնքին: 

  
ՇԵՆԱԹԱՂ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Շենաթաղ, Տաթև և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը լեռան լանջով թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 919մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 789մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում է 1043մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 274մ, հասնում Շենաթաղ, Տաթև և Սվարանց 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3025մ է: 
  

ՇԵՆԱԹԱՂ-ՍՎԱՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  
 Շենաթաղ, Սվարանց և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 
1604մ, հասնում թիվ 8 եռանկյունաչափական «Գյամբել» կոչվող սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում է 615մ, հասնում լեռնանցքի մոտ գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 601մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով 
անցնում է 466մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, հատում 
ջրբաժանը, առուները, ձորակները, լեռան լանջով, թիվ 15-18 սահմանակետերով հատում գետը և անցնելով 2224մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
681մ, հասնում Շենաթաղ, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6193մ է: 
  

ՇԵՆԱԹԱՂ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  
 Շենաթաղ, Գեղի և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 662մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 509մ, հասնում Շենաթաղ, Տաթև և Գեղի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1171մ է: 
  



ՇԵՆԱԹԱՂ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  
 Շենաթաղ, Գեղի և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 416մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջերով, թիվ 7-28 
սահմանակետերով անցնում է 2557մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 30-48 սահմանակետերով անցնելով 1785մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 50-55 
սահմանակետերով անցնում է 697մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Այդտեղից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքներով, թիվ 57-67 սահմանակետերով անցնում 1938մ, հասնում 
թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-80 
սահմանակետերով անցնում է 1127մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 81 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 82-87 սահմանակետերով անցնում է 835մ, հասնում բարձունքի վրա 
գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 89-
104 սահմանակետերով անցնում է 1963մ, հասնում է թիվ 105 սահմանակետին, այդտեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 106-108 սահմանակետերով անցնում 1259մ, հասնում է թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում է 96մ, հասնում է թիվ 110 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 111-112 սահմանակետերով հատում է դաշտային 
ճանապարհը և ձորակներով անցնում է 477մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 113 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է արևելք, կորագծով, թիվ 114-117 սահմանակետերով անցնում է 767մ, հասնում է թիվ 118 
սահմանակետին: Թիվ 118 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, 
բլրագագաթներով, թիվ 119-126 սահմանակետերով անցնում 662մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 127 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, կրկին հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, թիվ 
128-131 սահմանակետերով անցնում է 312մ, հասնում թիվ 132 սահմանակետին: Թիվ 132 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 268 մ, հասնում Շենաթաղ, Գեղի և Տաթև գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15159մ է: 
  

ՇԵՆԱԹԱՂ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Ա» 
  
 Տաթև, Լոր և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 

սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 814մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանը և առվով 
անցնում է 242մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ճանապարհի և ջրբաժանի հատման տեղում: Թիվ 
5 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6-12 
սահմանակետերով անցնելով 2215մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը ջրբաժան 
առվով, թիվ 14-18 սահմանակետերով անցնում է 1916մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 332մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 475մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 331մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 305մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, թիվ 25-29 
սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում Շենաթաղ-Լոր միջհամայնքային ճանապարհի և գետի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 388մ, հասնում է թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 115մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 211 մ, 
հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում է 514մ, 
հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 512մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 39-41 
սահմանակետերով անցնում է 1806մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 476մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 44 
սահմանակետով անցնում 1155մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է կրկին հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր, ճանապարհներ, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 1278մ, 
հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում է 587 մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին հատում է ջրբաժանը, անցնելով 596 մ, հասնում թիվ 49 



սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 1313 մ, 
հատելով ձորեր, ջրբաժաններ և ճանապարհներ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: 
Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 605մ, հասնում է Շենաթաղ գետի ափին 
գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1900մ, հասնում թիվ 53 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 54-67 սահմանակետերով 
անցնում է 538մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 166մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորեր, դաշտային ճանապարհներ և առուներ` անցնում է 444մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 70 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքներով հատելով ձորակներ, 
առուներ, թիվ 71-73 սահմանակետերով անցնում է 685մ, հասնում Շենաթաղ, Գեղի և Լոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21655մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.53 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԻԿԱՀՈՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շիկահող գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» 

հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» 
հատվածով` Սրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» 
հատվածով` Ճակատեն գյուղական համայնքին: 

  
ՇԻԿԱՀՈՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՇԻԿԱՀՈՂ-ՍՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Շիկահող, Սրաշեն և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անտառի եզրով անցնելով 181մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 526մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 3-5 սահմանակետերով 
անցնելով 1602մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում լեռնալանջեր, ձորեր ու ձորակներ, թեքվում հյուսիս-արևելք և դաշտային ճանապարհով անցնում 6033մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-11 
սահմանակետերով անցնում 1134մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 145մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում 
է հյուսիս, անտառի եզրով անցնելով 488մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թիվ 15 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնելով 854մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 210մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որը 
գտնվում է Շիկահող գետի եզրին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և թիվ 22-25 
սահմանակետերով անցնելով 710մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 275մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնելով 434մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 
32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում նույն ուղղությամբ, թիվ 33-39 սահմանակետերով անցնելով 1079մ, 
հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 153մ, 
հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-44 սահմանակետերով անցնում 
609մ, հասնում է Շիկահող, Սրաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14992մ է: 
  

ՇԻԿԱՀՈՂ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Շիկահող, Ծավ և Ճակատեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 286մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով 
անցնում 1342մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 8-17 սահմանակետերով անցնում 2901մ, հասնում Շիկահող, Ծավ և Սրաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4699մ է: 
  

ՇԻԿԱՀՈՂ-ՃԱԿԱՏԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Շիկահող, Ճակատեն գյուղական և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների 
բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 31մ, հասնում 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 302մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 661մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 109մ, հասնում թիվ 
5 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ անտառի եզրագծով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում է 410մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 400մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 776մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 440մ, հասնում թիվ 16 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, ձորը և թիվ 17-22 
սահմանակետերով անցնում 1889մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
ձորով թեքվում է հյուսիս-արևելք, միանում գետակին, ապա թեքվում է արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 25-33 
սահմանակետերով անցնում 2314մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 16750մ, հասնում Շիկահող, Ճակատեն և Ծավ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 24525մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.54 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Շինուհայր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակներ գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Խոտ գյուղական համայնքին, հարավ-
արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Որոտան գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Բարձրավան գյուղական 
համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հալիձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ա» 
հատվածով` Հարժիս գյուղական համայնքին: 

  
ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԱԿՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շինուհայր, Հարժիս և Ակներ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ճանապարհներ և փոքրիկ 
ձորքակներ, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 736մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, առուներ, թիվ 10-



34 սահմանակետերով անցնում է 1911, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որը գտնվում է թմբի վրա: Թիվ 35 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում է 422մ, հասնում հաջորդ թմբի գագաթին 
գտնվող թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջերով, ձորակներով, 
թիվ 37-39 սահմանակետերով անցնում 1576մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից 
սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 549մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, 
որտեղից լանջերով, բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 
2691մ, հատելով ձորակներ, դաշտային ճանապարհներ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: 
Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջերով թեքվում է արևելք, անցնում 1071մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 46-50 սահմանակետերով անցնում 1696մ, հասնում գետի ափին գտնվող Շինուհայր, Ակներ գյուղական 
և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10652մ է:  
  

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Շինուհայր, Ակներ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 75մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում հարավ, անցնում 148մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-10 սահմանակետերով անցնում 1156մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում գետը, 
դաշտային ճանապարհով անցնում 184մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, 
անցնում 77մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 247մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, 
թեքվում է հարավ, անցնում 49մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
120մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 562մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում 
է հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 670մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 665մ, հասնում 
թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 204մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 1110մ, հասնում Անգեղակոթ-Գորիս միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով գետակը, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 224մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 199մ, հասնում է թիվ 
32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 688մ, հասնում թիվ 
33 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: 
Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 
1021մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 574մ, հասնում 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 85մ, հասնում թիվ 41 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 317մ, հասնում Շինուհայր, 
Խոտ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9170մ է:  
  

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԽՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Շինուհայր, Խոտ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 100մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 282մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 166մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով 
անցնում 1182մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է 
նույն ուղղությամբ, քարակույտերի և լճի կողքով, թիվ 8-29 սահմանակետերով անցնում 4329մ, հատելով 
Շինուհայրից դուրս եկող ճանապարհը, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 73մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է 353մ, հատելով 
ժայռեր, հասնում ժայռի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, կրկին հատելով ժայռերը, անցնում 575մ, հասնում անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անտառի եզրով, ձորով, ճանապարհով, 
թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 564մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ժայռեր, ձորակներ, անցնում 783մ, հասնում է անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 274մ, հասնում Շինուհայր, Որոտան և 
Խոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9469մ է: 
  

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Շինուհայր, Որոտան և Խոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 111մ, հասնում Շինուհայր, Որոոտան և 
Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 111մ է: 
  

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Շինուհայր, Որոտան և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 528մ, հատելով ձորեր, ձորակներ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 278մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 917մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
8-17 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում Շինուհայր, Հալիձոր և Բարձրավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3310 մ է: 
  

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Շինուհայր, Հալիձոր և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 478մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 359մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 386մ, հասնում է 
թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 159մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 497մ, հասնում ճանապարհների 
հատման տեղում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-22 սահմանակետերով անցնում 2024մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 259մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 201մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 26-33 սահմանակետերով անցնում 1501մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 529մ, հասնում 
թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 858մ, 
հասնում թիվ 40 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և հարավ-արևելք, 
թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 1466մ, հասնում է Շինուհայր, Հալիձոր և Բարձրավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8717մ է: 
  

ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

Շինուհայր, Հարժիս և Ակներ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 671մ, հասնում 
սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնում 2277մ, հատելով ձորը, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 1680մ, հատելով ձորեր և դաշտային ճանապարհներ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող 



թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով, լանջով թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնում 3291մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-23 սահմանակետերով անցնում 1107մ, հասնում 
Գորիս-Անգեղակոթ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 533մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, 
որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 696մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 373մ, հատելով միջհամայնքային 
ճանապարհը, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից քարակույտերի մոտով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 
546մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 369մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, ապա լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 342մ, 
հասնում ձորի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 119մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 34-39 
սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը նույն 
ուղղությամբ լեռնալանջով, թիվ 41-44 սահմանակետերով անցնում է 1895մ, հասնում լեռան ստորոտի դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Շինուհայր, ՀարԺիս և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14967մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.55 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՎԱՆԻՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Շվանիձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծավ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Նռնաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Իրանի 
Իսլամական Հանրապետություն) արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ալվանք գյուղական համայնքին:  

  
ՇՎԱՆԻՁՈՐ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Շվանիձոր, Ալվանք և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 500մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը բլրի գագաթից թամբով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 641մ, հասնում 2825.8 նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 870մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 188մ, հասնում 
2621մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 410մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 412մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 384մ, հասնում 2447.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն ջրբաժանով անցնում է 359մ, հասնում թամբի վրա գտնվող թիվ 8 
սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 475մ, հասնում 2431.0մ նիշ 
ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 922մ, ջրբաժանով հասնում 2329.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 
295մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում 2232մ նիշ 
ունեցող լեռնանցքը, անցնում 601մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով անցնում է 164մ, 
հասնում 2313.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից նույն 
ջրբաժանով անցնելով 186մ` հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 382մ, հասնում 2356.0մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող 
թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 558մ, հատելով 
թամբը, հասնում 2366.9մ նիշ ունեցող Գյումարանդաղ բարձունքի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 



սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 159մ, հասնում նույն բլրի 
հյուսիսային մասում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 431մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից նույն ջրբաժանով նույն ուղղությամբ անցնում է 240մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 323մ, հասնում 
2059.0 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 570մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 
22 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23, 24 սահմանակետերով 
անցնելով 646մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 1098մ, հասնում 2373.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Շվանիձոր, 
Ծավ և Նռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11114մ է:  
  

ՇՎԱՆԻՁՈՐ-ՆՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Շվանիձոր, Նռնաձոր և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2373մ նիշ ունեցող «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 2263մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 3032մ, հատելով ձորակներ, հասնում բլրի վրա գտնվող 
թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 397մ, հասնում 1321.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 747մ, հասնում 1249.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 852մ, հասնում 1260.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահնանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 878մ, հասնում 1028.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1340մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 364մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 967մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 1037մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 671մ, 
հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 248մ, հասնում 
Նռնաձոր, Շվանիձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12795մ է:  
  
ՇՎԱՆԻՁՈՐ –ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՇՎԱՆԻՁՈՐ-ԱԼՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

Շվանիձոր, Ալվանք և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1980մ, հասնում 2103.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով, 1921.0մ նիշ ունեցող 
բարձունքով անցնում 1365մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 918մ, 
հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
9-10 սահմանակետերով անցնում 928մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 1150մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է արևելք, 
անցնում 613մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-20 
սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում 1333.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: 
Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 541մ, հասնում թիվ 



22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 364մ, հասնում 1252.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 24 սահմանակետով 
անցնում 1169մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 312մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 206մ, հասնում հաջորդ բլրի վրա գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա նույն 
ուղղությամբ թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում է 2122մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32-33 սահմանակետերով անցնում 1724մ, 
հասնում Շվանիձոր, Ալվանք գյուղական համայնքների և պետական սահման (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14440մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.56 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՒՌՆՈՒԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Շուռնուխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքին, հարավից 
«Գ»-«Դ» հատվածով` Սևաքար գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքին, «Ե»-
«Զ» հատվածով Վերին Խոտանան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Տանձավեր 
գյուղական համայնքին, «Է»-«Ա» հատվածով` Բարձրավան գյուղական համայնքին: 

  
ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Շուռնուխ, Դավիթ Բեկ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, առվով անցնում 1855մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, անցնում 212մ, հասնում Շուռնուխ, Դավիթ-Բեկ գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2067մ է: 
  

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Շուռնուխ, Սևաքար և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
1619մ, հասնում Շուռնուխ, Սևաքար, և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1619մ է: 
  

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՍԵՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Շուռնուխ, Եղեգ և Սևաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում է 
746մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 182մ, հասնում Շուռնուխ, Եղեգ և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 988մ է: 
  

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Շուռնուխ, Վերին Խոտանան և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 608մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով 
անցնում 282մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 377մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով անցնում է 4004մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 8-12 սահմանակետերով 
անցնում 1314մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 192մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 106մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 252մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 103մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվում է 
արևելք, անցնում 194մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս, անցնում 191մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևելք, լանջերով, բլուրների գագաթներով, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1675մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 
939մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 530մ, հասնում Շուռնուխ, Վերին Խոտանան և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11139մ է: 
  

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Շուռնուխ, Տանձավեր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 572մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 501մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 165մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 560մ հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 168մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում 
Շուռնուխ, Տանձավեր և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2322մ է:  
  

ՇՈՒՌՆՈՒԽ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

Շուռնուխ, Բարձրավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրատարով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-50 սահմանակետերով անցնում 3685մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: 
Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 52-55 սահմանակետերով անցնում 
1041մ, հատելով ձորակներ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 57 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 59-60 սահմանակետերով 
անցնում 1112մ, հատելով ձորակներ, հասնում Շուռնուխ, Բարձրավան և Տանձավեր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6652մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.57 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՐՈՏԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Որոտան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խոտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բարձրավան 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Շինուհայր գյուղական համայնքին: 

  
ՈՐՈՏԱՆ-ԽՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Որոտան, Շինուհայր և Խոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը գետով հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 2913մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, ապա 
հատում է Գորիս-Կապան հանրապետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 
283մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը հյուսիսարևելյան ուղղությամբ թիվ 
29-34 սահմանակետերով անցնում 1237մ, հասնում Որոտան, Խոտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4433մ է: 
  

ՈՐՈՏԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
  

ՈՐՈՏԱՆ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Որոտան, Բարձրավան և Շինուհայր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է անտառի եզրին, սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1843մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1008մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 418մ, հասնում Գորիս-Կապան հանրապետական 
նշանակության ավտոճանապարհի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-73 սահմանակետերով անցնում 6293մ, հասնում 
Որոտան, Բարձրավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9562մ է:  
  

ՈՐՈՏԱՆ-ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Որոտան, Շինուհայր և Խոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 131մ, հասնում անտառի եզրին 
գտնվող Որոտան, Շինուհայր և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 131մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.58 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱԼՎԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սալվարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 



 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բռնակոթ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 
«Բ»-«Գ» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թասիկ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Թանահատ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արևիս 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն):

  
ՍԱԼՎԱՐԴ-ԲՌՆԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Սալվարդ, Բռնակոթ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից ժայռի արևելյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 648մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք և թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 213մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 11-38 սահմանակետերով անցնում 1783մ, հասնում 
է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 40-41 
սահմանակետերով անցնում 940մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 1309մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 670մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 45-60 սահմանակետերով անցնում է 3590մ, հասնում թիվ 61 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորեր և դաշտային ճանապարհ, 
թիվ 62-68 սահմանակետերով անցնում է 1508մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի 
արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 769մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 543մ, հասնում Սալվարդ, Բռնակոթ և Հացավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11973մ է: 
  

ՍԱԼՎԱՐԴ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Սալվարդ, Բռնակոթ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 898 մ, ջրբաժանով հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին, ապա գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 495մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում Սալվարդ, Թասիկ և Հացավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1719մ է: 
  

ՍԱԼՎԱՐԴ-ԹԱՍԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  

 Սալվարդ, Թասիկ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 245 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 873մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատում Կապլիգյոլ 
լճակը, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1525մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 402մ, հասնում Սիսիան գետի ափին գտնվող Սալվարդ, 
Թանահատ և Թասիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3047մ է: 
  

ՍԱԼՎԱՐԴ-ԹԱՆԱՀԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  

 Սալվարդ, Թասիկ և Թանահատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով 
անցնում է 991մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը փոխում է ուղղությունը դեպի հարավ, 
թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1020մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 531մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում է 414մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակներ, առուներ, թիվ 11-18 սահմանակետերով 
անցնում է 972մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 20-32 սահմանակետերով անցնում 2374մ, 



հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 
է 340մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 36-38 սահմանակետերով անցնում 2281մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 631մ, հասնում է թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհով հատելով առուներ, ձորակներ, թիվ 41-75 սահմանակետերով անցնում է 2464մ, հասնում թիվ 76 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 764մ, հասնում Սալվարդ, Արևիս և Թանահատ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12782մ է: 
  

ՍԱԼՎԱՐԴ-ԱՐԵՎԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  

 Սալվարդ, Արևիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում 
ջրբաժանը և ձորը, անցնում 84մ, հասնում Հացավան գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, գետով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 516մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 771մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թիվ 11-25 
սահմանակետերով անցնում է 1992մ, հասնում գետի ափին գտնվող Սալվարդ, Արևիս և Թանահատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3363մ է: 
  

ՍԱԼՎԱՐԴ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Ա» 
  

 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.59 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սառնակունք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սպանդարյան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով՝ Շաղատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ծղուկ գյուղական համայնքին: 

  
ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ-ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Սառնակունք, Սպանդարյան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 602մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին, այնուհետև նորից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 715մ, հասնում դիմացի բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
լանջով թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 871մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 2031մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 454մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, որտեղից հատելով դաշտային ճանապարհ, ձորակներ, առուներ, թիվ 10-14 սահմանակետերով 
անցնում է 3465մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետի 



հունով անցնում 3752մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 799մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 2038մ, հասնում 
թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անցնում է նույն ուղղությամբ, հատում Սիսիան ջրանցքը, թիվ 23 
սահմանակետով անցնում 1017մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 41 մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 361մ, հասնում գետի 
ափին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Սպանդարյան-Սառնակունք ավտոճանապարհը, թիվ 30-36 սահմանակետերով անցնում 1993մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 391մ, հասնում թիվ 
38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում 
թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և հատելով Անգեղակոթ-Սպանդարյան 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնելով 2360մ, հասնում է Սառնակունք, 
Սպանդարյան և Շաղատ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22065մ է: 
  

ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ-ՇԱՂԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Սառնակունք, Սպանդարյան և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 723մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով, 
ձորով անցնում 1123մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում Սառնակունք, Շաղատ և Ծղուկ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2386մ է: 
  

ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ-ԾՂՈՒԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ա» 
  

 Սառնակունք, Ծղուկ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Տուլյար գետի ափին, սահմանագիծը 
գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սիսիան ջրանցքը, ապա նույն գետով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում է 5214մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ընթացքում 
հատելով ջրբաժաններ և ձորակներ, անցնելով 456մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում է 37մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է Մուխուրթարյան 
գետի ափին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհին և նույն 
ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնելով 289մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թիվ 11-29 սահմանակետերով անցնելով 1772մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա 
կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-39 սահմանակետերով անցնում է 996մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, հատելով առուներ, թիվ 41-68 
սահմանակետերով անցնում է 1347մ, հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, ձորով, թիվ 70-97 սահմանակետերով անցնում 7345մ, հասնում թիվ 98 սահմանակետին, 
այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հասնում ճանապարհին և ճանապարհով ու բնակավայրի 
կողքով, թիվ 98-105 սահմանակետերով անցնելով 2053մ, հասնում է թիվ 106 սահմանակետին: Թիվ 106 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 107-113 սահմանակետերով անցնում է 1899մ, 
հասնում թիվ 114 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 1357մ, հասնում է 
Որոտան գետի ափին գտնվող թիվ 115 սահմանակետին: Թիվ 115 սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետի 
ոլորաններով, թիվ 115-135 սահմանակետերով անցնում է 3517մ, հասնում վտակի հետ հատման տեղում գտնվող 
թիվ 136 սահմանակետին: Թիվ 136 սահմանակետից սահմանագիծը վտակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
վտակով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, թիվ 137-146 սահմանակետերով անցնում 3236մ, հասնում Սառնակունք, 
Ծղուկ և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 29518մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.60 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՅՈՒՆԻՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Սյունիք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդավանք գյուղական համայնքին, արևմուտքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Խդրանց գյուղական համայնքին, արևմուտքից, հարավից և արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կապան քաղաքային 
համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական 
համայնքին: 

  
ՍՅՈՒՆԻՔ-ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սյունիք, Վարդավանք և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վտակով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում է 1255մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 5 սահմանակետով անցնում 774մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 403մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 935մ, հասնում է 
բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառի եզրով պարբերաբար թեքվելով հարավ-
արևելք և հարավ` հատում է ձորակներ և լանջով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 939մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք 
և հյուսիս-արևելք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում է 949մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնում է 1110մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 293մ, հասնում Սյունիք, Վարդավանք և Խդրանց համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6657մ է:  
  

ՍՅՈՒՆԻՔ-ԽԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Սյունիք, Խդրանց, Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 473մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա հատում է դաշտային ճանապարհը, ժայռերի եզրով անցնում 393մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 607մ, հասնում Սյունիք, Խդրանց գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1474մ է:  
  

ՍՅՈՒՆԻՔ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՍՅՈՒՆԻՔ-ԿԱՊԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Սյունիք գյուղական, Կապան քաղաքային համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհներ և լանջերով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնելով 2388մ, հասնում է 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին տեղադրված թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, թիվ 10-
14 սահմանակետերով անցնում 1342մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, բնակավայրի հարավարևելյան եզրագծով, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 332մ, 
հասնում Օխչի գետի ափին գտնվող Սյունիք, Աճանան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4063մ է:  



  
ՍՅՈՒՆԻՔ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  

  
Սյունիք, Աճանան և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 371մ, հատում Կապան-Երևան խճուղին և 
անցնելով 371մ` հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 594մ, 
հասնում Սյունիք, Աճանան գյուղական և Կապան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1300մ է: 
  

ՍՅՈԻՆԻՔ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  
Սյունիք, Վարդավանք և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 173մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ջրբաժաններ, 
լանջով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 2197մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Կապան-Գորիս մայրուղին, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 774մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրներով և 
թիվ 10 սահմանակետով անցնում 400մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնում 1045մ, հասնում Ողջի գետի վտակի 
ափին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով անցնում 133մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ բլրի ստորոտով, թիվ 22 սահմանակետով 
անցնում 509մ, հասնում Սյունիք, Խալաջ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5232մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.61 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սպանդարյան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Անգեղակոթ գյուղական համանքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Շաղատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Սառնակունք գյուղական 
համայնքին: 

  
ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ-ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Սպանդարյան, Անգեղակոթ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 365մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 
732մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 3-
4 սահմանակետերով հատելով ձորակներ, առուներ, անցնում է 2739մ, հասնում ժայռի գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռան լանջով, ապա 



սարահարթով անցնում 1026մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 2388մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 405մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-39 սահմանակետերով անցնում 1824մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 41-46 սահմանակետերով 
անցնում 654մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում առուներ և 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 48-81 սահմանակետերով անցնում 3601մ, հասնում թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 83-85 սահմանակետերով անցնում 309մ, հասնում է 
թիվ 86 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 86-88 սահմանակետերով անցնում է 
706մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, անցնում 266մ, հասնում թիվ 90 
սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 91-92 սահմանակետերով 
անցնում 1034մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 3936մ, հասնում է թիվ 94 սահմանակետին: Թիվ 94 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 338մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնելով 118մ, հասնում է թիվ 96 սահմանակետին: Թիվ 96 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, առուները, անցնում է 421մ, հասնում թիվ 97 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 158մ, հասնում թիվ 98 սահմանակետին, որից հետո 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 208մ, հասնում է թիվ 99 սահմանակետին, որը 
գտնվում է առվի ափին, ապա առվով թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Անգեղակոթ-Սպանդարյան 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1527մ, հասնում Սպանդարյան, Սառնակունք և Շաղատ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22755մ է: 
  

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ-ՇԱՂԱԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Սպանդարյան, Շաղատ և Անգեղակոթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 723մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 950մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հատելով ջրբաժանը, ձորով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 
1040մ, հասնում Որոտան գետի ափին գտնվող Սպանդարյան, Շաղատ և Սառնակունք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2713մ է: 
  

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ-ՍԱՌՆԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Սպանդարյան, Սառնակունք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 602մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որը գտնվում է բլրի գագաթին, այնուհետև նորից 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 715մ, հասնում դիմացի բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեք լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 871մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 
2031մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, ձորակներ, առուներ, թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում է 3919մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետի հունով անցնում է 3752մ, հասնում 
թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 17-19 
սահմանակետերով 799մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 2038մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից 
սահմանագիծը ձգվում է նույն ուղղությամբ, հատում է Սիսիան ջրանցքը, անցնում 612մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք և 
թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 1382մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 41 մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 361մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի 
ափին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սպանդարյան-
Սառնակունք ավտոճանապարհը և թիվ 30-36 սահմանակետերով անցնում 1994մ, հասնում է թիվ 37 
սահմանակետին, որը գտնվում է առվի եզրին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 391մ, հասնում թիվ 38 
սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում 



թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և հատելով Անգեղակոթ-Սպանդարյան 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 40-41 սահմանակետերով անցնելով 2360մ, հասնում է Սպանդարյան, 
Սառնակունք և Շաղատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22065մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.62 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Սրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիկահող գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Գ»-«Դ» հատվածով` Հանդ գյուղական համայնքին, «Դ»-
«Ա» հատվածով` Ծավ գյուղական համայնքին: 

  
ՍՐԱՇԵՆ-ՇԻԿԱՀՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Սրաշեն, Շիկահող և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անտառի եզրով անցնելով 181մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 526մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 
2 սահմանակետից սահմանագիծը նորից թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 3-5 
սահմանակետերով անցնելով 602մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում լեռնալանջեր, ձորեր ու ձորակներ, հատում լեռնագագաթներից հոսող ջրերը, հետո 
լեռնալանջերով թեքվում հյուսիս-արևելք և դաշտային ճանապարհով անցնում 6033մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, հետո հյուսիս-արևելք, թիվ 8-11 
սահմանակետերով անցնում 1134մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 1450մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ 
թեքվում է հյուսիս, անցնելով անտառի եզրով 488մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թիվ 15 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնելով 854մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 210 մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, որը գտնվում է Շիկահող գետի եզրին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք և թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 710մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 275մ, հասնում է թիվ 
28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնելով 434մ, հասնում 
է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-39 
սահմանակետերով անցնելով 1079մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 153մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 609մ, հասնում է Սրաշեն, Շիկահող գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14992մ է: 
  

ՍՐԱՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծն համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՍՐԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
 Սրաշեն, Ներքին Հանդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային «Թունիս-արտ» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ջրբաժանով անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, հատում միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհը, անցնում է 624մ, հասնում թիվ 2 



սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հատում է ձորեր և 
գետեր, անցնում 950մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 
267մ, հասնում է Սրաշեն, Ներքին Հանդ և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2065մ է: 
  

ՍՐԱՇԵՆ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Սրաշեն, Շիկահող և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 224մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 435մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ջրբաժանով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 288մ, 
հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնելով 191 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 368մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 
325մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում է 
771մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 399մ, 
հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, հետո թեքվում է արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 592մ, հասնում 
թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև անտառեզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 19-22 սահմանակետերով 
անցնելով 667մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 180մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
297մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 145մ, 
հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա անտառեզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 313մ, հասնում թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա դեպի հարավ, թիվ 28-29 
սահմանակետերով անցնում 449մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 728մ, հասնում 
թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 583մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 420մ և անտառապատ լանջով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվում է արևելք, անցնում 411մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, անտառեզրով, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 576մ, 
հասնում թիվ 38 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 269մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 224մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 806մ, 
հասնում թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից անտառեզրով պարբերաբար թեքվելով հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, թիվ 45-47 սահմանակետերով անցնում 1098մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 353մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 306մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 
120մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անտառի 
բացատի եզրագծով անցնում 518մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 334մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 528մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 1266մ, հասնում բացատի եզրին գտնվող 
թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 
58-59 սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնելով 1529մ, հասնում Սրաշեն, Ծավ և Ներքին 
Հանդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16962մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.63 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
 Սևաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շուռնուխ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Չափնի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Աճանան գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքին: 

  
ՍԵՎԱՔԱՐ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Սևաքար, Շուռնուխ և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 
1619մ, հասնում Սևաքար, Շուռնուխ և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1619մ է: 
  

ՍԵՎԱՔԱՐ-ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

Սևաքար, Շուռնուխ և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1821մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
380մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 155մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, անցնում 88մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով 
անցնում 74մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 144մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 40մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 121մ, հասնում 
է Շաբադին գետի ափին գտնվող, Սևաքար, Չափնի և Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2823մ է: 
  

 ՍԵՎԱՔԱՐ-ՉԱՓՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»  
  
Սևաքար, Չափնի և Դավիթ-Բեկ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, 

որը գտնվում է Շաբադին գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 
1-52 սահմանակետերով անցնում 6784մ, հասնում է Սևաքար, Չափնի և Արծվանիկ համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6784մ է: 
  

ՍԵՎԱՔԱՐ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Սևաքար, Արծվանիկ և Չափնի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը 

գտնվում է Շաբադին գետի և նրա ձախակողմյան վտակի հատման կետում, սահմանագիծը գետով` հոսանքի 
ուղղությամբ, թեքվում է հարավ, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 1529մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 343մ, հասնում Սևաքար, Աճանան և Արծվանիկ համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1872մ է: 
  

ՍԵՎԱՔԱՐ-ԱՃԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  

Սևաքար, Աճանան և Եղեգ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևելք, գոգավոր և ուռուցիկ ռելիեֆով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 662մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը և անցնելով 185մ` հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 273մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, կտրտված լանջով, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 417մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և գետով` 



հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 790մ, հասնում Սևաքար-Խալաջ միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 189 մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 244մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 274մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 190մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 165մ, 
հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում է 310մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 333մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 190մ, հասնում Սևաքար, 
Աճանան, Արծվանիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4287մ է: 
  

ՍԵՎԱՔԱՐ-ԵՂԵԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  

Սևաքար, Եղեգ և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է հարավ, անցնում 2611մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ, անցնում 120մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 341մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, բացատով անցնում 344մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը և թիվ 5 
սահմանակետով անցնելով 669մ` հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1521մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 454մ` 
հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 297մ, 
հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, հատում Եղեգ-Սևաքար միջհամայնքային ճանապարհը, լանջով անցնելով 343մ` հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-21 
սահմանակետերով անցնում է 1194մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում ջրբաժանով, հատվում ձորերի և 
ձորակների հետ, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնելով 1190մ` հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնելով 163մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, հատում ձորը և թիվ 29-32 սահմանակետերով անցնելով 1282մ, հասնում 
է Սևաքար, Եղեգ և Աճանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10532մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.64 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀՐԱՎԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վահրավար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեհվազ գյուղական 

համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գուդեմնիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ՎԱՀՐԱՎԱՐ-ԼԵՀՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Վահրավար, Լեհվազ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1312մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-39 
սահմանակետերով անցնում 1299մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 



123մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 42-59 սահմանակետերով անցնում 4299մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից 
սահմանագիծը գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61 սահմանակետով անցնում 777մ, հասնում թիվ 62 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 292մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող 
թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորեր և ձորակներ, թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում 1932մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 94մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից, որը 
գտնվում է ջրհավաքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-70 սահմանակետերով 
անցնում 1818մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 71 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 1162մ, հասնում հաջորդ ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից 
սահմանագիծը նույն ջրհավաքով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 73-78 սահմանակետերով անցնում 1009մ, 
հասնում թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 117 մ, հասնում ջրհավաքի թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 81-83 սահմանակետերով անցնում 1522մ, հասնում է թիվ 84 սահմանակետին: Թիվ 84 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 160մ, հասնում թիվ 85 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում թիվ 86 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 97մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին: Թիվ 87 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 88 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին: Թիվ 89 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 90 սահմանակետով անցնում 
683մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 458մ, հասնում բլրի 
գագաթին գտնվող Վահրավար, Լեհվազ և Գուդեմնիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17768մ է: 
  

ՎԱՀՐԱՎԱՐ-ԳՈՒԴԵՄՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Վահրավար, Գուդեմնիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Վահրավար գետով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում 6157մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 12 
սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում Կարճևան ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը Կարճևանի ջրանցքից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 591մ, հասնում 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 763մ, հասնում դամբարանադաշտի եզրին գտնվող 
թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 654մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որից հետո թեքվում դեպի արևելք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 267մ, 
հասնում Վահրավար, Գուդեմնիս և Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8710մ է: 
  

ՎԱՀՐԱՎԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  

 «Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.65 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՏՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Շինուհայր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիս «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խնածախ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավ-

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վերիշեն գյուղական համայնքին և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` 



Խոզնավար գյուղական համայնքին: 
  

ՎԱՂԱՏՈՒՐ-ԽՆԱԾԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

Վաղատուր, Խնածախ և Խոզնավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 715մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում առուները և թիվ 4 սահմանակետով 
անցնելով 601մ, հասնում է պտղատու այգու եզրի և առվի հատման թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը պտղատու այգու եզրով և առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, պտղատու այգու արևելյան եզրով, առվով, թիվ 7-10 
սահմանակետերով անցնելով 365մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 254մ, հատելով ձորը և առուն, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ժայռերի արևմտյան եզրով, բլրագագաթով և թիվ 13-31 սահմանակետերով անցնելով 3427մ, հասնում է 
ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 249մ, լանջով հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, ապա 
թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 432մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 1753մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում Վաղատուր գնացող միջհամայնքային 
ճանապարհը և անցնելով 573մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, թիվ 40-42 սահմանակետերով անցնում է 1258մ, հասնում Վաղատուր, Խնածախ և Վերիշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10584մ է:  
  

ՎԱՂԱՏՈՒՐ-ՎԵՐԻՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Վաղատուր, Խնածախ և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2170մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջով ու ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 
3745մ, հասնում Վաղատուր, Վերիշեն և Խոզնավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5915մ է:  
  

ՎԱՂԱՏՈՒՐ-ԽՈԶՆԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  

Վաղատուր, Խոզնավար և Խնածախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 169մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է թիվ 2-3 սահմանակետերով, անցնում 1033մ, հասնում է 
«Դադմելիք» կոչվող թիվ 4 եռանկյունաչափական սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հյուսիս-արևելք, հատում ձորեր ու ժայռեր, անցնում 447մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից կրկին 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորեր և ժայռեր, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 1434մ, հասնում թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 912մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 912մ և, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է արևմուտք, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 960մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 827մ, հասնում թիվ 198 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, լեռնալանջով, թիվ 19-21 սահմանակետերով 
անցնում 2135մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, հատում ձորը, անցնում լեռնալանջով 678մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնալանջով, բլրագագաթով հասնում թիվ 24 սահմանակետին: 
Այնուհետև թեքվում է նորից հարավ-արևմուտք, հատելով առուներ, դաշտային ճանապարհներ, անցնելով 1425մ, 
հասնում Վաղատուր, Խոզնավար և Վերիշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 



սահմանակետին: 
«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10932մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.66 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԵՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վանեք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Անտառաշատ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Օխտար գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ձորաստան 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՆԵՔ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Վանեք, Անտառաշատ և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 275մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 180մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հյուսիս, անցնում 250մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, թիվ 5-8 
սահմանակետերով անցնելով 1124մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որից հետո թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 
10-14 սահմանակետերով անցնելով 1129մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 
16-17 սահմանակետերով անցնելով 363մ, հասնում է Վանեք, Անտառաշատ և Օխտար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3224մ է: 
  

ՎԱՆԵՔ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Վանեք, Օխտար և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 678մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 595մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնելով 1469մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է հյուսիս, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 148մ, հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 171 մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 315մ, հասնում թիվ 20 սահմանակեետին, 
այնուհետև թեքվելով հարավ, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում է 507մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, 
որից հետո թեքվելով արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 517մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, 
ապա թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 29-36 սահմանակետերով անցնում է 2036մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 36-40 սահմանակետերով անցնում է 683մ, հասնում Վանեք, Օխտար և 
Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7123մ է:  
  

ՎԱՆԵՔ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Վանեք, Լեռնաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 807մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում է 1716մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով արևելք, թիվ 9-18 սահմանակետերով անցնելով 1758մ, հասնում է թիվ 
19 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1464մ, հասնում է թիվ 
23 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնում է 1716մ, հասնում թիվ 28 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում է 613մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է արևելք, անցնում է 109մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 32-36 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, թիվ 38-42 սահմանակետերով անցնում է 1511մ, հասնում Վանեք, Օխտար և 



Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10318մ է: 
  

ՎԱՆԵՔ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Վանեք, Լեռնաձոր և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում է 598մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, որտեղ սահմանագիծը միանալով դաշտային ճանապարհին, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում է 163մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք և թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 235մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում է 443մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում է 472մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում է 453մ, հասնում 
Վանեք, Լեռնաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2365մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.67 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վարդանիձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծավ գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Ալվանք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեղրի քաղաքային 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լեհվազ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Ա» հատվածով` Լիճք 
գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ-ԾԱՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Վարդանիձոր, Ծավ և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 2874.3մ բարձրություն ունեցող 

լեռան գագաթին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 834մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 762մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում 2818.0մ բարձրություն ունեցող եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում 
է թիվ 2 սահմանակետը: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է կրկին հարավ-արևելք, 
թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում 3249.0մ բարձրություն ունեցող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 
1422մ, հասնում Բայբուզան լեռան գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով, 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 1715մ, հասնում 2931.3մ 
բարձրություն ունեցող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով և 
ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 732մ, հասնում 2931.3մ բարձրություն ունեցող թիվ 15 
սահմանակետին, այնուհետև բարձրավանդակով, գագաթներով, ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 16-20 
սահմանակետերով անցնում 2129 մ, հասնում Ճգնավոր լեռան գագաթին գտնվող Վարդանիձոր, Ծավ և Ալվանք 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 3023.9մ բարձրություն ունեցող գագաթին գտնվող «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10444մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ-ԱԼՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Վարդանիձոր, Ծավ և Ալվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 3023.9մ բարձրություն 
ունեցող գագաթին գտնվող «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, անցնում 2570մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում 2521.0մ բարձրություն ունեցող բլրի 



գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 495մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1228մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: 
Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 409մ, 
հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 945մ, հասնում 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, անցնում 304մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ջրհավաքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13-
25 սահմանակետերով անցնում 4381մ, հասնում 1665.4մ նիշ ունեցող երկու ջրհավաքների հատման տեղում 
գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 544մ, 
հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 509մ, հասնում թիվ 
28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 354մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 418մ, հասնում 2194.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին 
գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է կրկին 
հարավ-արևելք, անցնում 594 մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
ժայռերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 32-45 սահմանակետերով անցնում 1810մ, հասնում թիվ 46 
սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է նույն ուղղությամբ, հատում ջրբաժանը, թիվ 47-48 
սահմանակետերով անցնում 855մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 1090մ, հասնում լեռան 
գագաթին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեք լանջով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 61 
սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 139մ, 
որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 159մ, հասնում Վարդանիձոր, Ալվանք գյուղական և Մեղրի քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19181մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ-ՄԵՂՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Վարդանիձոր, Լեհվազ գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման ջրհավաքի 
եզրին գտնվող «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 716մ, 
հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 486մ, հասնում 1357.8մ 
նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 781մ, 
հասնում 1124.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 549մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 114մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով 
անցնում 1019մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 865մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող 
թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 581մ, 
հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 142մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 224մ, հասնում Վարդանիձոր, Ալվանք գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5477մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ-ԼԵՀՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Վարդանիձոր, Լեհվազ և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 2252մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից գետի վտակով, թիվ 9-11 
սահմանակետերով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1218մ, հասնում 1653.0մ նիշ ունեցող բլրի 
գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 427մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 385մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ամառանոցների եզրագծով անցնում է 447մ, 



հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 306մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: 
Թիվ 18 սահմանակետից Բուգակյար գետակով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 19-21 
սահմանակետերով անցնում 1727մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Այնուհետև 
Մեղրի գետով, թիվ 23-38 սահմանակետերով անցնում է 3218մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 900մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 40 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 348մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 41 
սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 273մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի արևելք, անցնում 306մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 288մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 44 
սահմանակետին, այնուհետև ջրհավաքով, թիվ 45-65 սահմանակետերով անցնում 4165մ, հասնում Վարդանիձոր, 
Լեհվազ գյուղական և Մեղրի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16260մ է: 
  
  

ՎԱՐԴԱՆԻՁՈՐ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 Վարդանիձոր, Լիճք և Ծավ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը 2874.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
1575մ, հասնում 2746.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 574մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1229մ, հասնում 2517.2մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև նույն 
ջրհավաքով, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 834մ, հասնում 2122.0մ նիշ ունեցող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 590մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: 
Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 726մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 12-18 սահմանակետերով անցնում 2718մ, հասնում ջրհավաքների հատման տեղում 
գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 632մ, հասնում Մեղրի գետի վտակների հատման տեղում գտնվող 
1656.4մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում բարձունքը, թիվ 
22 սահմանակետով անցնում 451մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը գետակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 332մ, հասնում ձորակի հետ 
հատման տեղում գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 
սահմանակետերով անցնում 1068մ, հասնում ձորակի սկզբնական մասում գտնվող 2163.2մ նիշ ունեցող 
եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է թիվ 28 սահմանակետը: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 984մ, հասնում գետակի ափին գտնվող թիվ 30 
սահմանակետին, այնուհետև գետակով, ապա ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
31-33 սահմանակետերով անցնում 1053մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 35-36 սահմանակետերով անցնում 998մ, 
հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, 
ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնում 2306մ, հասնում Մեղրի գետի վտակի ափին 
գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը Մեղրի գետի վտակով` հոսանքի 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-44 սահմանակետերով անցնում 1207մ, հասնում թիվ 45 
սահմանակետին, որտեղից նույն գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46 սահմանակետով անցնում 
863մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 486մ, հասնում 1853.6մ նիշ ունեցող ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1070մ, հասնում Վարդանիձոր, Լիճք և 
Լեհվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20047մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.68 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վարդավանք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուժանիս գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Խդրանց գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սյունիք 
գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ-ՈՒԺԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վարդավանք, Ուժանիս և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 327մ, ձորով հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
նույն ուղղությամբ թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում է 1762մ, ընթացքում հատվում է ձորակի և դաշտային 
ճանապարհի հետ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
ապա արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 397մ, հասնում Վարդավանք, Ուժանիս և Խդրանց գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2486մ է: 
  

ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ-ԽԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Վարդավանք, Ուժանիս և Խդրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 500մ, 
հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 
584մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 4-
5 սահմանակետերով անցնում 421մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 820մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 167մ, հասնում Վարդավանք, Խդրանց և 
Սյունիք համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2492մ է:  
  

ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ-ՍՅՈՒՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վարդավանք, Սյունիք և Խդրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը վտակով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 
սահմանակետերով անցնում է 1255մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 5 սահմանակետով անցնում 774մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 403մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 935մ, հասնում է 
բլրի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը անտառի եզրով պարբերաբար թեքվելով հարավ-
արևելք և հարավ, հատում է ձորակներ և լանջով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնում 939մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք 
և հյուսիս-արևելք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում է 949մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնում է 1110մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 293մ, հասնում Վարդավանք, Սյունիք և Խդրանց համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6657մ է:  
  

ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Վարդավանք, Արծվանիկ և Ուժանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, լեռնալանջերով հատելով 
դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 2125մ, հասնում է Գյոդակլու գետի վերին 



հոսանքներում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից գետի հոսանքով թեքվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 
652մ, հասնում Վարդավանք, Արծվանիկ և Սյունիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2777մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.69 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Վերին Խոտանան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շուռնուխ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Եղեգ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Շրվենանց գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-
«Ե» հատվածով` Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Տավրուս 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին: 

  
ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վերին Խոտանան, Տանձավեր և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառով, թիվ 1 սահմանակետով 
անցնում 608մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով 
անցնում 282մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 374մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 377մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով անցնում է 4004մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 8-12 սահմանակետերով 
անցնում 1314մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 192մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 106մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 252մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 103մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է 
արևելք, անցնում 194մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս, անցնում 191մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
արևելք, լանջերով, բլուրների գագաթներով, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1675մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում 
939մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
անցնում 530մ, հասնում Վերին Խոտանան, Շուռնուխ և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11139մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ-ԵՂԵԳ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վերին Խոտանան, Եղեգ և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 435մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 966մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 65մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1460մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 243մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, 
ձորով, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 740մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 155մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում 
հարավ, անցնում 185մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 



հարավ-արևմուտք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 657մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 
սահմանակետերով անցնում 520մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 207մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնելով 493մ, հասնում Վերին 
Խոտանան, Եղեգ և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6545մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ-ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վերին Խոտանան, Շրվենանց և Եղեգ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 673մ, հասնում անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 282մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք և թիվ 3-6 սահմանակետերով 
անցնելով 559մ` ձորին զուգահեռ գծով հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 119մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնելով 323մ, հասնում դաշտային ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է ջրբաժանը և ձորը, թիվ 10 
սահմանակետով անցնում 1080մ, հասնում Վերին Խոտանան, Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3036մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Վերին Խոտանան, Ներքին Խոտանան և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 589մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, գետի ուղղությամբ անցնելով 1467մ` հասնում է կամրջի վրա գտնվող Վերին Խոտանան, 
Ներքին Խոտանան և Շրվենանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2056մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ-ՏԱՎՐՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Վերին Խոտանան, Տավրուս և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գագաթներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 409մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 315մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-12 սահմանակետերով 
անցնում 2717մ, հասնում Վերին Խոտանան, Տավրուս և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3900մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Վերին Խոտանան, Տանձավեր և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 591մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 220մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում է 598մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, միջհամայնքային 
ավտոճանապարհով անցնում 701մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ձորակով, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 975մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 370մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 262մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
260մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19-21 սահմակետերով անցնում 



760մ, հասնում Վերին Խոտանան, Տանձավեր և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4737մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.70 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վերիշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խոզնավար գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Վաղատուր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Խնածախ գյուղական համայնքին, 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Խնձորեսկ գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Գորիս քաղաքային համայնքին, 
հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Ակներ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` 
պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ՎԵՐԻՇԵՆ-ԽՈԶՆԱՎԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Վերիշեն, Խոզնավար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 1728մ, հասնում Վերիշեն, Խոզնավար և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1728մ է: 
  

ՎԵՐԻՇԵՆ-ՎԱՂԱՏՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Վերիշեն, Վաղատուր և Խնածախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2170մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնալանջով ու ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 
3745մ, հասնում Վերիշեն, Վաղատուր և Խոզնավար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5915մ է:  
  

ՎԵՐԻՇԵՆ-ԽՆԱԾԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Վերիշեն, Խնածախ և Վաղատուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Վերիշեն-Վաղատուր միջհամայնքային 
ճանապարհը, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1562մ, հասնում Կացիքար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 814մ, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, հասնում Վերիշեն, Խնածախ և Խնձորեսկ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2376մ է: 
  

ՎԵՐԻՇԵՆ-ԽՆՁՈՐԵՍԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Վերիշեն, Խնձորեսկ և Խնածախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թմբերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1429մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից լեռնալանջով թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 335մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 130մ, հասնում 
Խնձորեսկ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1894մ է: 



  
ՎԵՐԻՇԵՆ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
 Վերիշեն, Խնձորեսկ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, միանում Սինդերե գետին և հոսանքի ուղղությամբ թիվ 2-20 
սահմանակետերով անցնելով 3312մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 184մ, հասնում ժայռի գլխին տեղադրված թիվ 22 սահմանակետին, ապա 
կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Վերիշեն-Վաղատուր միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 103մ, 
հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 24-31 սահմանակետերով անցնում 999մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Գորիս գետը, անցնում 90մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 58մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 145մ, հասնում Վերիշեն, Ակներ գյուղական և 
Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5428մ է: 
  

ՎԵՐԻՇԵՆ-ԱԿՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Վերիշեն, Ակներ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման` լեռան գագաթին գտնվող «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 341մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից լանջերով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 2-8 
սահմանակետերով անցնում 2784մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-17 սահմանակետերով 
անցնում 3413մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում1349մ, հասնում թիվ 
21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, 
բարձունքներով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում է 3765մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում գետակը, անցնում 351մ, հասնում թիվ 
29 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 205մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում առուն, դաշտային ճանապարհը, 
Գելիքերց սարի լանջով, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում է 1263մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 423մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 92 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 410մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: 
Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը բնակավայրի եզրագծով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-47 
սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 753մ, հասնում 
Վերիշեն, Ակներ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15980մ է: 
  

ՎԵՐԻՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
«Է»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.71 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱԹԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



Տաթև գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հարժիս գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Հալիձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տանձատափ գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաշունի գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Անտառաշատ գյուղական 
համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, «Է»-«Ը» հատվածով` Գեղի 
գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Շենաթազ գյուղական համայնքին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` 
Սվարանց գյուղական համայնքին, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Շենաթաղ գյուղական համայնքին, «Ի»-«Լ» հատվածով` Լոր 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Լ»-«Ա» հատվածով` Լծեն գյուղական համայնքին: 

  
ՏԱԹԵՎ-ՀԱՐԺԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Տաթև, Հարժիս և Լծեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, 

որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը Որոտան գետի հոսանքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 1-43 սահմանակետերով անցնում 7560մ, հասնում Տաթև, Հարժիս և Հալիձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7560մ է: 
  

ՏԱԹԵՎ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Տաթև, Հարժիս,Հալիձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը 
գտնվում է Որոտան գետի ափին, Հալիձոր, Տաթև և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը Որոտան գետով թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 420մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 556մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, 
անտառով հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 4-13 սահմանակետերով անցնում 2909մ, հասնում Տաթև, Հալիձոր և Տանձատափ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4388մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ՏԱՆՁԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Տաթև, Տանձատափ, Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը Որոտան գետով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի արևմուտք, 
թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1504մ, հասնում Որոտան գետի և նրա Շվարիկադ վտակի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը վտակով և ձորով թիվ 9-18 
սահմանակետերով անցնում է 2311մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 571մ, հասնում թիվ 23 
սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 350մ, 
հասնում թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, ապա անտառի եզրով, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում է 603մ, հասնում թիվ 32 
սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 33-36 սահմանակետերով անցնում է 1409մ, հասնում Տաթև, 
Տանձատափ և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7044մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ՔԱՇՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Տաթև, Քաշունի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Չուրչուր լեռով հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1976մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 579մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, անցնում 823մ, 
հասնում Տաթև, Քաշունի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3378մ է:  
  



ՏԱԹԵՎ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Տաթև, Անտառաշատ և Քաշունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով, լեռնալանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 1758 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ թիվ 6 
սահմանակետով անցնում է 611մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 569մ, ջրբաժանով հատելով դաշտային ճանապարհներ` հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
286մ, հատելով դաշտային ճանապարհներ` հասնում Տաթև, Անտառաշատ և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3224մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Տաթև, Գեղի և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 667մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը լանջով նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 1217մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 192մ, հասնում Տաթև, Քաշունի և Լեռնաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2076մ է: 
   

ՏԱԹԵՎ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Տաթև, Գեղի և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1668մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով 
անցնում 1572մ, հասնում Տաթև, Գեղի և Լեռնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3240մ է: 
  

ՏԱԹԵՎ-ՇԵՆԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  

Տաթև, Շենաթաղ և Սվարանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 662մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
հետո թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 509մ, հասնում Շենաթաղ, Տաթև և Գեղի գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1171մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ՍՎԱՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  

Տաթև, Սվարանց և Շենաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 667մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, 
անցնում 602մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, հետո կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-11 
սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնելով 3441 մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 13-
14 սահմանակետերով անցնելով 926մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից, որը գտնվում է 
Քարահուց գետի ափին, սահմանագիծը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 296մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհն ու անտառը, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 850մ, հասնում 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 970մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով նույն ուղղությամբ անցնելով 430մ` հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժան առվով, թիվ 29-31 
սահմանակետերով անցնում 1852մ, հասնում լեռնագագաթին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 



1716մ, հատելով դաշտային ճանապարհները` հասնում Տաթև, Սվարանց և Շենաթաղ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12171մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ՇԵՆԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  

Տաթև, Լոր և Շենաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը լեռան լանջով թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 919մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-
արևելք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 789մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում է 1043մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 274մ, հասնում Տաթև, Շենաթաղ և Սվարանց 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3025մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ԼՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Լ» 
  

Տաթև, Լոր և Լծեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 1672մ, հասնում թիվ 
9 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում է 1182մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով, թիվ 
15-16 սահմանակետերով անցնում է 645մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 18-21 սահմանակետերով 
անցնում է 512մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 113մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում է 222մ, հասնում 
Տաթև, Լոր և Շենաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ի»-«Լ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346մ է:  
  

ՏԱԹԵՎ-ԼԾԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Լ»-«Ա» 
  

Տաթև, Լծեն և Հարժիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1050մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, ապա նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, գետով, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 1305մ, 
հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, լանջով, թիվ 
10 սահմանակետով անցնում 862մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
լանջով, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 644մ, հասնում Տաթև, Լծեն և Լոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Լ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3861մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.72 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՆՁԱՎԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Տանձավեր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բարձրավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-

«Գ» հատվածով` Շուռնուխ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Խոտանան գյուղական համայնքին 
, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Տավրուս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Անտառաշատ, գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղվանի գյուղական համայնքներին: 

  
ՏԱՆՁԱՎԵՐ-ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  



Տանձավեր, Բարձրավան և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում է 734մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 308մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 123մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 300մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 214մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
36մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 
243մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16-22 
սահմանակետերով անցնում 1818մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 187մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 212.0մ, հասնում թիվ 25 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 516մ, հասնում թիվ 
27 սահմանակետին, այդտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 147մ, հասնում է թիվ 28 
սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 255մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 143մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որից 
հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31 սահմանակետով անցնում է 295մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 366մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 310մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անտառի եզրագծով, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 947մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անտառի եզրով, թիվ 48-66 սահմանակետերով անցնում 1873մ, հասնում Տանձավեր, Բարձրավան և 
Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10198մ է:  
  

ՏԱՆՁԱՎԵՐ-ՇՈՒՌՆՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

Տանձավեր, Բարձրավան և Շուռնուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 572մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 501մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 165մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում 560մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 168մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնում 356մ, հասնում 
Տանձավեր, Շուռնուխ և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2322մ է:  
  

ՏԱՆՁԱՎԵՐ-ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Տանձավեր, Շուռնուխ և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 591մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 220մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 2 
սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում է 598մ, հասնում 
թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, միջհամայնքային 
ավտոճանապարհով անցնում 701մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, 
ձորակով, թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնում 975մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 370մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ, անցնում 262մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
260մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 19-21 սահմակետերով անցնում 
760մ, հասնում Տանձավեր, Վերին Խոտանան և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4737մ է:  
  



ՏԱՆՁԱՎԵՐ-ՏԱՎՐՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Տանձավեր, Վերին Խոտանան և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 309մ, 
հասնում Տանձավեր, Անտառաշատ և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 309մ է:  
  

ՏԱՆՁԱՎԵՐ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Տանձավեր, Աղվանի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 211մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 371մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 102մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 636մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 234մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 7-24 սահմանակետերով անցնում 2518մ, հասնում Տանձավեր, 
Անտառաշատ և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4072մ է:  
  

ՏԱՆՁԱՎԵՐ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 Տանձավեր, Աղվանի և Բարձրավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Տաթև-Շոռնուխ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, լանջի անհարթություններով անցնում 301մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը, այնուհետև կտրտված լանջերով և թիվ 2-
5 սահմանակետերով անցնում է 1124մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը 
զառիթափ լանջով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 320մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 593մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 326մ, հասնում թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև հատում է Աղվանի-Տանձավեր միջհամայնքային ճանապարհը, թեքվում հարավ-
արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որը գտնվում Աղչայ գետի ափին: Այնուհետև 
սահմանագիծը գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետի ոլորաններով անցնում է 
1461մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով 
անցնելով 218մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-
արևելք, անցնելով 169մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 
299մ, հասնում է ձորի մեջ գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով, թիվ 18-
27 սահմանակետերով անցնելով 1131մ, հասնում է Տանձավեր, Աղվանի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6109մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.73 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՆՁԱՏԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Տանձատափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հալիձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Աղվանի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաշունի գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Տաթև գյուղական համայնքին:  

  
ՏԱՆՁԱՏԱՓ-ՀԱԼԻՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  



Տանձատափ, Հալիձոր և Տաթև համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը 
գտնվում է Որոտան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 690մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 4-7 սահմանակետերով 
անցնում 800մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 519մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ժայռերով թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
10-12 սահմանակետերով անցնում 1198մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 679մ, հատում է ձորերը, առուն, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անտառի եզրագծով անցնում 610մ, 
հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 516մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 177մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, նորից թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի 
եզրագծով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 778մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 406մ, հասնում է թիվ 22 
սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 366մ, 
հասնում «Գոլուկայա» եռանկյունաչափական կետին, որը հանդիսանում է Տանձատափ, Աղվանի և Հալիձոր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6739 մ է: 
  

ՏԱՆՁԱՏԱՓ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Տանձատափ, Աղվանի և Հալիձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը «Գոլուկայա» եռանկյունաչափական կետն է, սահմանագիծը հարթ ռելիեֆով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 174մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 795մ, հասնում ժայռի գլխին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով դեպի հարավ, անցնում է 
147մ, հասնում Տանձատափ, Աղվանի և Քաշունի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1376մ է: 
  

ՏԱՆՁԱՏԱՓ-ՔԱՇՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Տանձատափ, Քաշունի և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, ձորեր և թիվ 1 
սահմանակետով անցնելով 1320 մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծն 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 78 մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1366 մ, հասնում Տանձատափ, Քաշունի և 
Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2762 մ է: 
  

ՏԱՆՁԱՏԱՓ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

Տանձատափ, Տաթև և Հալիձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը Որոտան գետով` հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-7 
սահմանակետերով անցնում 1504մ, հասնում Որոտան գետի և նրա Շվարիկադ վտակի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը վտակով և ձորով թիվ 9-18 սահմանակետերով 
անցնում է 2311մ, հասնում ժայռի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրով, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 571մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 350մ, հասնում թիվ 24 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 296մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա 
անտառի եզրով, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում է 603մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 33-36 սահմանակետերով անցնում է 1409մ, հասնում Տանձատափ, Տաթև և Քաշունի 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7044մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 



  

  
Հավելված 17.74 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇՏՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Տաշտուն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քաջարան քաղաքային համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լիճք գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Քաջարան գյուղական համայնքին: 

  
ՏԱՇՏՈՒՆ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Տաշտուն, Քաջարան գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման` 

ճանապարհի եզրին գտնվող «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 662մ, հասնում 2592.0մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող 
Տաշտուն, Լեռնաձոր գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 662մ է: 
  

ՏԱՇՏՈՒՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Տաշտուն, Լեռնաձոր գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով 
անցնում 1021մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով 2691.2 մ նիշ ունեցող լեռան գագաթը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում 2958մ, հասնում թիվ 
12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով 2556մ նիշ ունեցող լեռան 
գագաթը, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1077մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև կրկին 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1029մ, հասնում 2720.0մ 
նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Տաշտուն, Լեռնաձոր և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6278մ է: 
  

ՏԱՇՏՈՒՆ-ԼԻՃՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Տաշտուն, Լեռնաձոր և Լիճք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 886մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևմուտք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնելով 865մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 712մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում 
թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև ջրբաժանով թեքվում դեպի հարավ, անցնում 254մ, հասնում ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 240մ, հասնում 
2251.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը 
ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 2548մ, հասնում 
ջրհավաքի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 197մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 511մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 343մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 21-22 
սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-32 սահմանակետերով անցնում 3235մ, հասնում 2444.8մ նիշ ունեցող 
բլրի գագաթին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 526մ, 



հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 769մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից լանջերով, ժայռերի 
եզրերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր և ձորակներ, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 969մ, 
հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում Մեղրի գետի ափին գտնվող թիվ 39 
սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2000մ, 
հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատում ձորը, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1347, հասնում 
ժայռի մոտ գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 154 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 448 մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով 
անցնում 606մ, հասնում Տաշտուն, Լիճք գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18776 մ է: 
  

ՏԱՇՏՈՒՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՏԱՇՏՈՒՆ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Տաշտուն, Քաջարան գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 206մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 1375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 154մ, հասնում 
ժայռի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի եզրագծով, 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 2398մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1706մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 2021մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևմուտք և 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 768մ, հասնում Քաջարան, Տաշտուն գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8825մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.75 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՎՐՈՒՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Տավրուս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Խոտանան համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Օխտար գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Անտառաշատ գյուղական համայնքին և հյուսիս-
արևելքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Տանձավեր գյուղական համայնքին: 

  
ՏԱՎՐՈՒՍ-ՎԵՐԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Տավրուս, Տանձավեր և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գագաթներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 409մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 459մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի արևելք, 
անցնում 315մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-12 սահմանակետերով 
անցնում 2717մ, հասնում Տավրուս, Վերին Խոտանան և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3900մ է: 
  

ՏԱՎՐՈՒՍ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Տավրուս, Վերին Խոտանան և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 519մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում Տավրուս, 
Ներքին Խոտանան և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1374մ է: 
  

ՏԱՎՐՈՒՍ-ՕԽՏԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Տավրուս, Անտառաշատ և Օխտար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 293մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 541մ, հասնում Օխտար, Տավրուս 
և Ն. Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2201մ է: 
  

ՏԱՎՐՈՒՍ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Տավրուս, Անտառաշատ և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 203մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 126մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 653մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 319 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անտառի եզրով, թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 1209 մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 
սահմանակետերով անցնում 478մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 20 սահմանակետով անցնում 111մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 22-23 
սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, 
թիվ 25 սահմանակետով անցնում 236մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 270մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնում է 905մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 366մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 370մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անտառի եզրով անցնում 41 մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, ապա 
իջնում է դեպի հարավ, թիվ 37-40 սահմանակետերով անցնում 450մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 410մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 540մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 47 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը իջնում է 



հարավ, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում 2081մ, հասնում Տավրուս, Անտառաշատ և Օխտար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11494մ է: 
  

ՏԱՎՐՈՒՍ-ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 Տավրուս, Տանձավեր և Վերին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 369մ, հասնում Տավրուս, 
Անտառաշատ և Տանձավեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 369մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.76 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏՈԼՈՐՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Տոլորս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է ՈՒյծ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Որոտան, արևելքից «Գ»-

«Դ» հատվածով՝ Դարպաս, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գետաթաղ, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ախլաթյան, «Զ»-«Է» 
հատվածով՝ Բնունիս գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Աշոտավան համայնքին: 

  
ՏՈԼՈՐՍ-ՈՒՅԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ա»-«Բ» 

  
 Տոլորս, Ույծ և Աշոտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Սիսիան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 1378մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 347մ, ջրբաժանով հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, 
ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1667մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 1363մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով, ջրբաժանով 
անցնում 1174մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անտառի 
եզրով և թիվ 14 սահմանակետով անցնում է 532մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով հատում ջրբաժանը, անտառի եզրով անցնում է 1313մ, 
հասնում Տոլորս, Ույծ և Որոտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7774մ է: 
  

ՏՈԼՈՐՍ-ՈՐՈՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Բ»-«Գ» 
  

 Տոլորս, Ույծ և Որոտան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1570մ, հասնում Տոլորս, Որոտան 
և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1570մ է: 
  

ՏՈԼՈՐՍ-ԴԱՐՊԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Գ»-«Դ» 
  

 Տոլորս, Որոտան և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում է 363մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
հատելով ջրբաժանը, դաշտային ճանապարհով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 2385մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում է 205մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-9 



սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնում 1760մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվելով դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում է 484մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 524մ, հասնում Տոլորս, Գետաթաղ և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5721մ է: 
  

ՏՈԼՈՐՍ-ԳԵՏԱԹԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Դ»-«Ե» 
  

 Տոլորս, Դարպաս և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 563մ, հասնում Տոլորս, Գետաթաղ 
և Դարպաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 563մ է: 
  

ՏՈԼՈՐՍ-ԱԽԼԱԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Ե»-«Զ» 
  

 Տոլորս, Դարպաս և Գետաթաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնելով 131 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից սահմանագիծը, հատելով ջրբաժանը, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում է 
1247մ, հասնում է միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 773մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որը 
գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և թիվ 10 սահմանակետով 
անցնում է 477մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 1349մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, հատում է ձորը և դաշտային ճանապարհով, թիվ 
15-17 սահմանակետերով անցնելով 2040մ, հասնում է Տոլորս, Ախլաթյան և Գետաթաղ համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6017մ է: 
  

ՏՈԼՈՐՍ-ԲՆՈՒՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Զ»-«Է» 
  
 Տոլորս, Բնունիս և Աշոտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 356մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 179մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: 
Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 402մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, հատելով ջրբաժանը, առվով, թիվ 7-16 սահմանակետերով անցնում է 1095մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, այդտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 18 
սահմանակետով անցնում է 191մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, 
հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որը գտնվում է գետի ափին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 
21 սահմանակետով անցնում է 396մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հատելով Այրի գետը, հասնում Տոլորս, Բնունիս և Ախլաթյան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3372մ է: 
  

ՏՈԼՈՐՍ-ԱՇՈՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ՝ «Է»-«Ա» 
  

 Տոլորս, Աշոտավան և ՈՒյծ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում Սիսիան-Տոլորս միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 
2-3 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևմուտք, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 6-20 սահմանակետերով անցնում 1832մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում Տոլորսի ջրամբարի կողքով, 
հատում Այրի գետը, Տոլորս-Աշոտավան ճանապարհը և թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 592մ` հասնում է 
թիվ 26 սահմանակետին, որտեղ միանում է դաշտային ճանապարհին, ապա նրանով թեքվում է դեպի հարավ-



արևմուտք և թիվ 27-36 սահմանակետերով անցնելով 1538մ` հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 896մ, հասնում Տոլորս, Աշոտավան և 
Բնունիս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6280մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.77 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒԺԱՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ուժանիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաղնուտ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» 

հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղվարդ 
գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Խդրանց գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Վարդավանք գյուղական 
համայնքին, «Է»-«Ա» հատվածով` Արծվանիկ գյուղական համայնքին: 

  
ՈՒԺԱՆԻՍ-ԿԱՂՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ուժանիս, Արծվանիկ և Կաղնուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 350մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 273մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 139մ, հասնում է ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատվում դաշտային ճանապարհների հետ, 
անտառի եզրով անցնում 366մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անտառի միջով անցնում 151մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 453մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, հետո թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 676մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով, թիվ 11-31 սահմանակետերով 
անցնում 1774մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ անտառի 
եզրագծով, թիվ 33 սահմանակետով անցնում է 190մ, հասնում Ուժանիս, Կաղնուտ գյուղական համայնքների և 
պետական սահման (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4372մ է:  
  

ՈՒԺԱՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՈՒԺԱՆԻՍ-ԵՂՎԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
 ՈՒժանիս, Եղվարդ և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Եղվարդ-Ուժանիս միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը ջրբաժան 
առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհները, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 
985մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա սարալանջով, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 386մ, հասնում է 
միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, ճանապարհով, թիվ 6-19 սահմանակետերով անցնում 2595մ, հասնում Մայդաներսի գետի 
ափին գտնվող Եղվարդ, Ուժանիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3966մ է: 
  

ՈՒԺԱՆԻՍ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  



 Ուժանիս, Ագարակ և Եղվարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Ուժանիս-Եղվարդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1004մ, հասնում 
է բլրագագաթին գտնվող Ուժանիս, Ագարակ և Խդրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1004մ է: 
  

ՈՒԺԱՆԻՍ-ԽԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Ուժանիս, Խդրանց և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 646մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը լեռնագագաթներով և թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 1519մ, հասնում է 
«Սարի արտ» եռանկյունաչափական կետին, որը նաև թիվ 7սահմանակետն է, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 765մ, հասնում Ուժանիս, Խդրանց և Ագարակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2930մ է:  
  

ՈՒԺԱՆԻՍ-ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Ուժանիս, Վարդավանք և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 327մ, ձորով հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը 
նույն ուղղությամբ թիվ 3-8 սահմանակետերով անցնում է 1762մ, ընթացքում հատվում է ձորակի և դաշտային 
ճանապարհի հետ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, 
ապա արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 397մ, հասնում Ուժանիս, Վարդավանք և Խդրանց գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2486մ է: 
  

ՈՒԺԱՆԻՍ-ԱՐԾՎԱՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

 Ուժանիս, Կաղնուտ և Արծվանիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 660մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող Ուժանիս, Արծվանիկ և Վարդավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 660մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.78 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՇՈՒՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Քաշունի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղվանի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Անտառաշատ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Տաթև գյուղական 
համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Տանձատափ գյուղական համայնքին: 

  
ՔԱՇՈՒՆԻ-ԱՂՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Քաշունի, Աղվանի և Տանձատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը անտառի միջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
801մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
298մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում անտառի բացատով, հատում 



դաշտային ճանապարհը, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 773մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 409մ, հասնում ժայռի վրա 
գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռի վրայով ացնելով դեպի հարավ-
արևելք 453մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 533մ, հատում դաշտային ճանապարհներ և հասնում Տափասարի գագաթին գտնվող Քաշունի, 
Աղվանի և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3267մ է: 
  

ՔԱՇՈՒՆԻ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Քաշունի, Անտառաշատ և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 1-8 սահմանակետերով 
անցնում 940մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, 
թիվ 10-17 սահմանակետերով անցնում 1224մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով,թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնում 
1228մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում
627մ, հասնում Քաշունի, Անտառաշատ և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4019մ է: 
  

ՔԱՇՈՒՆԻ-ՏԱԹԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Քաշունի, Տանձատափ և Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Չուրչուր լեռով հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1976մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը ջրբաժանով անցնում է 579մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, ձորեր, անցնում 823մ, 
հասնում Քաշունի, Տաթև և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3378մ է: 
  

ՔԱՇՈՒՆԻ-ՏԱՆՁԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 Քաշունի, Տանձատափ և Աղվանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, ձորեր և թիվ 1 
սահմանակետով անցնելով 1320մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծն 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 78մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հասնում Քաշունի, Տանձատափ և 
Տաթև գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2762մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.79 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Քաջարան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնաձոր գյուղական համայնքին, «Դ»-
«Ե» հատվածով` Քաջարան քաղաքային համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Տաշտուն գյուղական համայնքին, 
հարավից «Զ»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն): 

  
ՔԱՋԱՐԱՆ-ՆՈՐ ԱՍՏՂԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Քաջարան, Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 5743մ, հասնում Քաջարան, Նոր Աստղաբերդ և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5743մ է:  
  

ՔԱՋԱՐԱՆ-ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Քաջարան, Նոր Աստղաբերդ և Գեղի գյուղական համայնքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, գետով անցնում է 1912 մ, հասնում է գետափին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ. այնուհետև հարավ-արևելք, անցնում 2659մ, հասնում 
է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-6 
սահմանակետերով անցնում է 1279մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 852մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք և թիվ 10 սահմանակետով անցնում 973մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 12-15 
կետերով անցնում է 1653մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով 
բարձունքներ, ձորակներ, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 1355մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 222մ, հասնում է Քաջարան, Գեղի և Լեռնաձոր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10405 մ է: 
  

ՔԱՋԱՐԱՆ-ԼԵՌՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Քաջարան, Լեռնաձոր և Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2553մ, հասնում է Քաջարան, Լեռնաձոր 
գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2553 մ է: 
  

ՔԱՋԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Քաջարան, Լեռնաձոր գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ճանապարհով անցնում է 153մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 295մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման 
կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 635մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է հարավ, անցնում 268մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է արևմուտք, անցնում 112մ, 
հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 7 
սահմանակետով անցնում 320մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 9 
սահմանակետով անցնում 508մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում է 273մ, հասնում է Ողջի գետի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ թիվ 15-47 
սահմանակետերով անցնում 3137մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում 2371մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 1851մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: 
Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 55-56 սահմանակետերով, ձորով անցնում 
1153մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: Այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 998մ, 
հասնում է Քաջարան, Տաշտուն գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12073մ է: 
  

ՔԱՋԱՐԱՆ-ՏԱՇՏՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Քաջարան, Տաշտուն գյուղական և Քաջարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 



հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 206մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3-4 սահմանակետերով 
անցնում 1375մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 154մ, հասնում 
ժայռի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի եզրագծով, 
բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-10 սահմանակետերով անցնում 2398մ, հասնում թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնում 1706մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից 
սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 2021մ, 
հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով թեքվում է դեպի արևմուտք և 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 768մ, հասնում Քաջարան, Տաշտուն գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8825մ է: 
  

ՔԱՋԱՐԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 17.80 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Քարահունջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
 Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գորիս քաղաքային համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հարթաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական 
սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Դ»-«Ա» հատվածով` Խոտ գյուղական համայնքին: 

  
ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ԳՈՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Քարահունջ, Խոտ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-16 կետերով հատելով դաշտային ճանապարհներ, 
ձորակներ, անցնում է 1565մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որը գտնվում է Յանգիջիջուր գետի ափին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը Յանգիջիջուր գետի հոսանքի ուղղությամբ թիվ 18-29 սահմանակետերով անցնում 
1358մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերով 
թեքվում է դեպի արևելք և թիվ 31 սահմանակետով անցնելով 876մ, հասնում է Յանգիջիջուր գետի վտակի ափին 
գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 33-38 սահմանակետերով անցնելով 908մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում հարթ տեղանքով, ապա բլրալանջով, հատում ժայռերը և անտառով, թիվ 
40-42 սահմանակետերով անցնելով 1381մ, հասնում է Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
96մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատվում Քարահունջ 
բնակավայրի եզրագծի հետ, թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 141մ, հատում է Գորիս գետը և անտառով հասնում թիվ 48 
սահմանակետին, որը գտնվում է Գորիս գետի վտակի ափին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, անցնում 77մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-53 
սահմանակետերով անցնում 460մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է արևելք, անցնում 46մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 55 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 47 մ, հասնում թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 202մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս, 



անցնում 40մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, անցնում 93մ, հասնում ջերմատան մոտ գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 214մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է հարավ-արևելք և թիվ 61-63 
սահմանակետերով անցնելով 425մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին: Թիվ 64 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անցնում 72մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 66 սահմանակետով անցնում 166մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին, որը գտնվում է 
ճանապարհի եզրին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ճանապարհով, թիվ 68 սահմանակետով անցնում 187մ, 
հասնում թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, թիվ 70 
սահմանակետով անցնում 96մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 72-79 սահմանակետերով անցնում 878մ, հասնում ձորի եզրի 
թիվ 80 սահմանակետին, ապա հատում է ձորը, թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 603մ, հասնում Քարահունջ, 
Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10672մ է: 
  

 ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Քարահունջ, Հարթաշեն գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 319մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 178մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 
սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 523մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 138մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 146մ, 
հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ և թիվ 6-11 
սահմանակետերով անցնելով 2876մ` հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 575մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 228մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 291մ, հասնում 
Քարահունջ, Հարթաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5274մ է: 
  

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ-ԽՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
 Քարահունջ, Խոտ գյուղական և Գորիս քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 605մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
հարավ, անցնում 67մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում 
է հարավ-արևելք, հատվում առուների հետ, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 2522մ, հասնում թիվ 10 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 207մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
արևելք, անցնում 371մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղ հատվում է դաշտային ճանապարհի հետ: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 299մ, հասնում 
թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 963մ, 
հատվում դաշտային ճանապարհների, ջրբաժանների հետ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, 
ապա ձորով, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում է 2895մ, հասնում Քարահունջ, Խոտ գյուղական համայնքների և 
պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7928մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 17.81 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՕԽՏԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Օխտար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Անտառաշատ գյուղական 

համայնքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Տավրուս գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Առաջաձոր գյուղական համայնքին, 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորաստան գյուղական համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Վանեք գյուղական համայնքին: 

  
ՕԽՏԱՐ-ԱՆՏԱՌԱՇԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Օխտար, Վանեք և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 524մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 93մ, հասնում թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 436մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 370մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 298մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 244մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 311մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 
10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 117մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև 
սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 148մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 150մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 897մ, 
հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 17-18 
սահմանակետերով անցնում 1333մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 638մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 81մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 135մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 398մ, հասնում 
թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 185մ, 
հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 61մ, 
հասնում թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում 224մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 98մ, 
հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 35 
սահմանակետով անցնում 366մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է արևելք, անցնում 169մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս, անցնում 113մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անցնում 133մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 446մ, հասնում Օխտար, Անտառաշատ և Տավրուս գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8980մ է: 
  

ՕԽՏԱՐ-ՏԱՎՐՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Օխտար, Տավրուս և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 293մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից 
հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1366մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 541մ, հասնում Օխտար, Տավրուս 
և Ներքին Խոտանան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2201մ է: 
  

ՕԽՏԱՐ-ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՏԱՆԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Օխտար, Ներքին Խոտանան և Տավրուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1075մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 247մ, հասնում է թիվ 3 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 696մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում է 
Օխտար, Ներքին Խոտանան և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2189մ է: 
  

ՕԽՏԱՐ-ԱՌԱՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Օխտար, Առաջաձոր և Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Չանախչի գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, 
թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 191մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք և անցնելով 82մ, հասնում է Չանախչի գետի ափին գտնվող Օխտար, Ներքին Խոտանան և 
Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 273մ է: 
  

ՕԽՏԱՐ-ՁՈՐԱՍՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Օխտար, Ձորաստան և Վանեք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների հատման թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվելով 
արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 3-7 սահմանակետերով անցնում 468մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 
8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 65մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 68մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 99մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: 
Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 213մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 15-19 սահմանակետերով 
անցնում 677մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 270մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, Չանախչի գետով, թիվ 24-33 սահմանակետերով անցնում 1422մ, 
հասնում Օխտար, Ձորաստան և Առաջաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3714մ է: 
  

ՕԽՏԱՐ-ՎԱՆԵՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

 Օխտար, Վանեք և Անտառաշատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 678մ, հասնում 
թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով 595մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնելով 1469մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, որից հետո կտրուկ թեքվում է հյուսիս, թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնելով 148մ, հասնում է 
թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվելով հարավ-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում է 171մ, հասնում թիվ 19 
սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 315մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվելով հարավ, թիվ 21-24 սահմանակետերով անցնում է 507մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որից հետո 
թեքվելով արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում է 517մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվելով 
հարավ-արևելք, թիվ 29-36 սահմանակետերով անցնում է 2036մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվելով հարավ-արևմուտք, թիվ 36-40 սահմանակետերով անցնում է 683մ, հասնում Օխտար, Վանեք և 
Ձորաստան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 



 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7123մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 18.1 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դիլիջան քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գոշ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից, արևմուտքից, հյուսիսից և արևելքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Թեղուտ 
գյուղական համայնքին:  

  
ԴԻԼԻՋԱՆ-ԳՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Դիլիջան քաղաքային և Գոշ, Թեղուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք և կրկին 
հարավ-արևելք, «Դիլիջան» ազգային պարկի եզրագծով հատելով ձորերը և դաշտային ճանապարհը, 
անտառապատ լանջերով, թիվ 2-119 սահմանակետերով անցնում 18947մ, հասնում է Դիլիջան քաղաքային, Գոշ 
գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19257մ է: 
  

ԴԻԼԻՋԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշ և Գեղարքունիք մարզերի սահմանի հետ:  

  
ԴԻԼԻՋԱՆ-ԹԵՂՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
Դիլիջան քաղաքային և Թեղուտ, Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
անտառի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 671մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորերը, անցնում է 1640մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, հետո կրկին հյուսիս, հատելով 
դաշտային ճանապարհը և ձորակը, լանջով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 640մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, լանջով հասնում ձորին, նրանով թեքվում դեպի հյուսիս և 
անցնելով 625մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորերը, լանջով անցնում է 1147մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 283մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 372մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, 
ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորեր, ձորի թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 1201մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառապատ 
լանջով անցնում 857մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հյուսիս, ապա 
արևելք, անտառապատ լանջերով անցնում 1119մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի ձորով, թիվ 15 սահմանակետով 
անցնում 2421մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, Պարզ լճի կողքով, ձորով հոսող գետով, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնում 3857մ, հասնում 
անտառեզրի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
«Դիլիջան» ազգային պարկի եզրագծով, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 4148մ, հասնում է թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղստև գետով անցնում 1156մ, հասնում գետի 
եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում երկաթգիծը, թեքվում դեպի 
հյուսիս, գագաթներով անցնում 891մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով, թիվ 



27-28 սահմանակետերով անցնելով 4611մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 29 սահմանակետին, այստեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով անցնում 2162մ, հասնում գագաթին գտնվող թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 2816մ, հասնում գագաթի թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակ և դաշտային ճանապարհը, ազգային պարկի եզրագծի 
ոլորապտույտներով, թիվ 33-41 սահմանակետերով անցնում է 3553մ, հասնում անտառեզրի թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Թեղուտի նախկին VI 
հատվածի հարավային եզրով և ազգային պարկի եզրագծով, թիվ 43-47 սահմանակետերով անցնում է 2652մ, 
հասնում անտառեզրի թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ազգային պարկի եզրագծի 
թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 2846մ, հասնում անտառի բացատի եզրի թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, անտառեզրի 
թիվ 52-72 սահմանակետերով շրջանցելով Դիլիջանի նախկին VIII հատվածի տարածքը և անցնելով 4501մ, հասնում 
է ձորակի եզրի թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով Դիլիջան-Վանաձոր մայրուղին (թիվ 79 սահմանակետ), ձորակի թիվ 74-79 սահմանակետերով անցնում է 
2302մ, հասնում է ձորաբերանի բարձունքի թիվ 80 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև կրկին հարավ, գագաթներով, թիվ 81-87 սահմանակետերով անցնելով 3631մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով կիսելով Դիլիջանի նախկին X հատվածը, թիվ 89-96 սահմանակետերով 
անցնում է 3178մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 97 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք և 
հարավ-արևելք, Դիլիջանի նախկին IX և X հատվածների և «Դիլիջան» ազգային պարկի հարավային եզրագծով, 
գագաթներով, թիվ 98-104 սահմանակետերով անցնելով 5205մ, հասնում է Դիլիջան քաղաքային, Թեղուտ 
գյուղական և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 58485մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.2 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Ազատամուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Այգեհովիտ գյուղական 

համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դիտավան (Բարխուդարլու) գյուղական համայնքին, հարավից և 
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դիտավան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Դիտավան 
(Բարխուդարլու) գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Աչաջուր գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Սևքար գյուղական համայնքին: 

  
ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ-ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ազատամուտ և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
  

ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ (ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԼՈՒ)-ԴԻՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»--«Գ»  
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ազատամուտ (Բարխուդարլու) և Դիտավան գյուղական 
համայնքների սահմանների հետ: 

  
ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ-ԴԻՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»--«Դ»  

  
Ազատամուտ, Դիտավան և Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 262մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 63մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով 
անցնում 510մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 90մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 280մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 47մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 198մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 32մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 80մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 83մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 
սահմանակետերով անցնում 242մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 90մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 235մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևելք և թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 60մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 128մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 125մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 185 մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 40մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 
սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 130մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 382մ, հասնում է թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 98մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 180մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 101մ, 
հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 42-44 
սահմանակետերով անցնում 294մ, հասնում է Ազատամուտ, Դիտավան և Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3936մ է: 
  
  

ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ (ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԼՈՒ)-ԴԻՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»--«Ե»  
  

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ազատամուտ (Բարխուդարլու) և Դիտավան գյուղական 
համայնքների սահմանների հետ: 

  
ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ-ԱՉԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 

  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ազատամուտ և Աչաջուր գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
  

ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ազատամուտ և Սևքար գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.3 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Ակնաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աչաջուր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Խաշթառակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Լուսաձոր 
գյուղական համայնքին:  

  
ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՉԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
 Ակնաղբյուր, Աչաջուր և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բնական աղբյուրների մոտ, սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի 
հյուսիս, անցնում 127մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 115մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 234մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 312մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 222մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 6-8 սահմանակետերով 
անցնում 445մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք և արևելք, 
լանջերով, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 460մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 14 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 149մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք 
և հյուսիս, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 725մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, 
որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 190մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 24-37 սահմանակետերով անցնելով 2687մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք և հետո կրկին հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնելով 1265մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտային ճանապարհով, 
թիվ 43 սահմանակետով անցնում 388 մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 168մ, հասնում ձորով հոսող Ներքին Աղդան գետի եզրին 
գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորի եզրի թիվ 47-66 սահմանակետերով անցնում 3784մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 67 
սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 144մ, 
հասնում թիվ 68 սահմանակետին, ապա, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-70 սահմանակետերով անցնելով 
332մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում 
Աղստև գետի ափին գտնվող Ակնաղբյուր, Աչաջուր և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12972մ է: 
  

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Ակնաղբյուր, Խաշթառակ և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվոմ է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրի 
հոսանքին հակառակ, գետի թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնելով 2103մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող 
Ակնաղբյուր, Խաշթառակ և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2103մ Է:  
  

 ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
Ակնաղբյուր, Լուսաձոր և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ագրիջա գետի վտակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, վտակի 1-13 սահմանակետերով անցնում 3778մ, հասնում վտակի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում է 773մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ձորակով, թիվ 16-30 սահմանակետերով անցնում 1480մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 591մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 445մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 814մ, հասնում Լուսաձոր-Ակնաղբյուր միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, ապա կրկին թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 814մ, հասնում Աղստև գետի ափին գտնվող Ակնաղբյուր, Լուսաձոր և Խաշթառակ 



գյուղական համայնքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8694մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.4 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Աղավնավանք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գանձաքար և «Բ»-«Գ» հատվածով` Իծաքար 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նավուր գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին և «Ե»-«Զ» հատվածով` Խաչարձան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-
«Է» հատվածով` Գոշ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Հովք գյուղական համայնքին: 

  
ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Աղավնավանք, Գանձաքար և Հովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ճանապարհի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1771մ, հասնում առվակի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, առվակի ոլորապտույտներով, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում է 1623մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 16-35 սահմանակետերով անցնում 4551մ, հասնում 
Աղավնավանք, Գանձաքար և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7945մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ԻԾԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Աղավնավանք, Իծաքար և Գանձաքար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև 
արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 635մ, հասնում է Հախում գետի վտակի 
միացման կետում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից նշված վտակով, թիվ 9-21 սահմանակետերով անցնում 
է 1472մ, հասնում Հախում գետի ափին գտնվող Աղավնավանք, Իծաքար և Նավուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2107մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Հախում գետի ափին գտնվող Աղավնավանք, Նավուր և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետով, թիվ 1-32 
սահմանակետերով անցնում 5610մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Նավուր, Աղավնավանք գյուղական 
համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5610մ է:  
  

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ԽԱՉԱՐՁԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Աղավնավանք, Խաչարձան և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1010մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 286մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որը գտնվում է Թարսաչայ գետի 



ափին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 
անցնում 2078մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թարսաչայ գետի ոլորապտույտներով` հոսանքին հակառակ, թիվ 4-11 
սահմանակետերով անցնում 472մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով հոսող գետի թիվ 13-23 սահմանակետերով 
անցնում 1511մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 12մ, հասնում է 
ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 587մ, հասնում է բարձունքի թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1004մ, հասնում է Աղավնավանք, Խաչարձան գյուղական 
համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6960մ է: 
  

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ԳՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

«Այրի Կատար» եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Աղավնավանք, Հովք և Գոշ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 1025մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, 
անցնում 405մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 159մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 805մ, հասնում է Աղավնավանք, 
Գոշ և Խաչարձան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2731մ է:  
  

ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ-ՀՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնավանք, Հովք և Գանձաքար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 142մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1809մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով 
անցնում 808մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
ճանապարհը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 472մ, հասնում է թիվ 25 
սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` հատելով դաշտային 
ճանապարհները, բլրագագաթներով անցնում է 2046մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում Աղավնավանք, Հովք և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Սայրի Կատար» կոչվող եռանկյունաչափական «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7109մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.5 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՃԱՐԿՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Աճարկուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կիրանց գյուղական համայնքին, 

արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքին: 
  

ԱՃԱՐԿՈՒՏ-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

Աճարկուտ, Կիրանց և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Կիրանց գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-



արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, նշված գետի թիվ 1-73 սահմանակետերով անցնում 6784մ, հասնում է 
Ասկիպարա գետի ափին գտնվող Աճարկուտ, Կիրանց և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6784մ է:  
  

ԱՃԱՐԿՈՒՏ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա» 
  
Ասկիպարա գետի ափին գտնվող Աճարկուտ, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Կիրանց գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, նշված գետի 
վտակով, թիվ 1-14 սահմանակետերով անցնում 2049մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի արևելք, հատելով ձորակներ, լանջով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 3228մ, հասնում է ձորի մեջ 
գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 
19-45 սահմանակետերով անցնում 4040մ, հասնում է Կիրանց գետի ափին գտնվող Աճարկուտ, Ծաղկավան 
(Իջևանի շրջան) և Կիրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9317մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.6 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Այգեհովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վազաշեն գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Գ»-«Դ» հատվածով` Խաշթարակ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Դիտավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ազատամուտ 
գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Սևքար գյուղական համայնքին:  

  
ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ-ՎԱԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Այգեհովիտ, Վազաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 297մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում դաշտային և միջհամայնքային 
ճանապարհները, թիվ 4-13 սահմանակետերով անցնում 2403մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետով անցնում 3623մ, 
հասնում անտառի եզրի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 2121մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհներ, անտառի եզրի ոլորանների թիվ 18-27 սահմանակետերով անցնում 5682մ, հասնում անտառի եզրի 
թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
եզրով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 1588մ, հասնում բնական աղբյուրների մոտ գտնվող Այգեհովիտ, Վազաշեն 
և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15713մ է: 
  

ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Այգեհովիտ, Դիտավան և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 



718մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 310մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 634մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 11-12 
սահմանակետերով անցնում 446մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով անցնում 199մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 498մ, հասնում է գագաթի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 414մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 270մ, հասնում 
է ձորակի եզրի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ, ձորի թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 479մ, հասնում է Այգեհովիտ, Խաշթառակ և Վազաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3968մ է: 
  

ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ-ԴԻՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  
  

Այգեհովիտ, Ազատամուտ և Դիտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 335մ, հասնում է բնակավայրի արևելյան եզրագծի մոտ 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 632մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անտառի եզրագծով անցնում 148մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորապտույտներով շրջանցելով բարձունքը, թիվ 5-15 սահմանակետերով անցնում է 2998մ, հասնում է Այգեհովիտ, 
Դիտավան և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4113մ է:  
  

ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ-ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Այգեհովիտ և Ազատամուտ գյուղական համայնքների 
սահմանների հետ: 

  
ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 

  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Այգեհովիտ և Սևքար գյուղական համայնքների սահմանների 

հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.7 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Այգեձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չինարի գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա հատվածով` Արծվաբերդ գյուղական 
համայնքին: 

  
ԱՅԳԵՁՈՐ-ՉԻՆԱՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Չինարի, Այգեձոր և Արծվաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է լանջի ստորոտով հոսող առվի եզրին, սահմանագիծն առվով, պտղատու այգու 
եզրով թեքվում է դեպի հարավ, առվի ոլորաններով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1036մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 199մ, հասնում է Աղինջա գետի ափին գտնվող թիվ 9 



սահմանակետին, այնուհետև գետով թեքվում է դեպի հյուսիս, գետի ոլորաններով և թիվ 10-17 սահմանակետերով 
անցնում 1196մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղ հատվում է առվակի հետ: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվակով և թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 760մ, հասնում 
է թիվ 23 սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք և թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 953մ, հասնում է Չինարի տանող ճանապարհի հետ հատման թիվ 
27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, բլրագագաթներով 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 1685մ, հասնում է թիվ 31 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 246մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այստեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 824մ, հասնում է թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 36-41 սահմանակետերով 
անցնում 669մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ճանապարհը, թիվ 
43 սահմանակետով անցնում 1020մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 641մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 697մ, հասնում է բացատի եզրի թիվ 46 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 681մ, հասնում է թիվ 48 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրի լանջով անցնում 1022մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 50-52 սահմանակետերով անցնում 2102մ, 
հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 54-55 սահմանակետերով հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակը, անցնում է 1696մ, հասնում բացատի, 
ժայռի, դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 815մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 1178մ, հասնում է Աղնջաջուր գետի ափին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղնջաջուր գետով, թիվ 59-60 սահմանակետերով` հոսանքին հակառակ 
ուղղությամբ անցնում 8892մ, հասնում է Չինարի, Այգեձոր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26313մ է: 
  

ԱՅԳԵՁՈՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԱՅԳԵՁՈՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 

  
ԱՅԳԵՁՈՐ-ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 

  
 Այգեձոր, Արծվաբերդ և Չինարի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 205մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղութամբ, անցնում է 620մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, 
անցնում 155մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 1739մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 556մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի բացատի եզրին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 2027մ, հասնում է անտառեզրի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով անցնում 687մ, հասնում է ժայռագագաթի թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ժայռերի գագաթներով, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 
1713մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 410մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 748մ, հասնում է անտառի բացատի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 517մ, հասնում է բլրալանջի թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 352մ, հասնում է ձորերի 
հատման խաչմերուկի թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 575մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 810մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 



19 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 284մ, հասնում է 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 332մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 169մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում գետի 
ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա 
հարավ-արևմուտք, Մեհրաբ գետով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 4643մ, հասնում է գետեզրի թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 27 սահմանակետով անցնում 369մ, հասնում է գետեզրի թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, ապա հյուսիս-արևելք, գետի ոլորանների թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնում 
907մ, հասնում է Մեհրաբ և Սաջաղաթափ գետերի միացման կետում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Սաջաղաթափ գետի թիվ 40-125 
սահմանակետերով անցնում 19620մ, հասնում է «Կարանիխդրա» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 126 
սահմանակետին: Թիվ 126 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
հատելով ձորակներ, Կարանիխդրա գետի թիվ 127-128 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է Այգեձոր, 
Արծվաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 39021մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.8 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՉԱՋՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Աչաջուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևքար գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Ազատամուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Դիտավան գյուղական 
համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Խաշթառակ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակնաղբյուր գյուղական 
համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Լուսաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ԱՉԱՋՈՒՐ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Աչաջուր, Սևքար և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1056մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 
6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-17 սահմանակետերով անցնելով 
1957մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտներով, թիվ 19-39 
սահմանակետերով անցնում 3619մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառեզրի թիվ 41 սահմանակետով անցնում 759մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում դաշտային ճանապարհը և անցնելով 621մ, 
հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով` թիվ 44-49 
սահմանակետերով անցնելով 1804մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառեզրի թիվ 51-55 սահմանակետերով անցնելով 438մ, 
հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, շրջանցում բացատը, անցնում 206մ, 
հասնում թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 83մ, հասնում թիվ 58 
սահմանակետին, այնուհետև, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 59-60 սահմանակետերով 
անցնելով 1855մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 62 սահմանակետով անցնում 901մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառեզրի թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում 1891մ, հասնում է Աչաջուր, 
Սևքար և Ազատամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանգծի ընդհանուր երկարությունը 15190մ է:  
  

ԱՉԱՋՈՒՐ-ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  



 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Աչաջուր և Ազատամուտ գյուղական համայնքների 
սահմանների հետ: 

  
ԱՉԱՋՈՒՐ-ԴԻՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
 Աչաջուր, Դիտավան և Ազատամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա, հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնելով 
3009մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 253մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 147մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում է 266մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնելով 1584մ, հասնում է անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 29 
սահմանակետով անցնելով 974մ, հասնում է Աչաջուր, Դիտավան և Խաշթառակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6233մ է: 
  

ԱՉԱՋՈՒՐ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աչաջուր, Խաշթառակ և Ակնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1139մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
454մ, հասնում Աչաջուր, Խաշթառակ և Դիտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1593մ է: 
  

ԱՉԱՋՈՒՐ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Աչաջուր, Ակնաղբյուր և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է բնական աղբյուրների մոտ, սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է թեքվում է 
դեպի հյուսիս, անցնում 127մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 115մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 234մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 312մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 222մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 6-8 սահմանակետերով 
անցնում 445մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք և արևելք, 
լանջերով, թիվ 10-12 սահմանակետերով անցնելով 460մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-
արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 14 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 149մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք 
և հյուսիս, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 725մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, 
որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 235մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 190մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 24-37 սահմանակետերով անցնելով 2687մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք և հետո կրկին հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 39-41 սահմանակետերով անցնելով 1265 մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից 
սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտային ճանապարհով, 
թիվ 43 սահմանակետով անցնում 388մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և 
հյուսիս-արևմուտք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 168մ, հասնում ձորով հոսող Ներքին Աղդան գետի եզրին 
գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորի եզրի թիվ 47-66 սահմանակետերով անցնում 3784մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 67 
սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 144 մ, 



հասնում թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 69-70 սահմանակետերով անցնելով 
332մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում 
Աչաջուր, Ակնաղբյուր և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12972մ է: 
  

ԱՉԱՋՈՒՐ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

Աչաջուր, Լուսաձոր և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հյուսիս-արևմուտք, հետո` 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև արևելք և հարավ, ճանապարհի ոլորապտույտներով, թիվ 1-29 սահմանակետերով 
անցնում 2922մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից նույն ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ (թիվ 36, թիվ 42, սահմանակետերում), թիվ 31-44 
սահմանակետերով անցնելով 1314մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
ձորակը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 204մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 46 սահմանակետին: 
Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակներ, ջրաբաժանի թիվ 47 
սահմանակետով անցնում է 662մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 48 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, լանջով անցնում է 1048մ, հասնում դաշտային ճանապահի եզրին 
գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 743մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 54 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի հոսող առվով, թիվ 55-66 սահմանակետերով 
անցնելով 1536մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, լանջով, հետո գագաթներով` թիվ 68-76 սահմանակետերով անցնելով 2630մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 77 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 78-106 սահմանակետերով անցնելով 3515մ, հասնում թիվ 107 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 108-110 սահմանակետերով անցնում 804մ, հասնում թիվ 111 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 112 սահմանակետին: Թիվ 112 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 447մ, հասնում թիվ 113 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջերով, թիվ 115-117 սահմանակետերով անցնելով 895մ, հասնում թիվ 118 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 119 սահմանակետին: Թիվ 119 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջերով, թիվ 120-123 սահմանակետերով անցնելով 683մ, 
հասնում թիվ 124 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, անտառի 
եզրագծով, թիվ 125-128 սահմանակետերով անցնելով 1615մ, հասնում է Ագրիջա գետի վտակի եզրին գտնվող 
Աչաջուր, Լուսաձոր և Ակնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19327մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.9 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Արծվաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Չինարի գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից 
«Գ»-«Դ» հատվածով` Այգեձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի 
մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նավուր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Վերին 
Կարմիր աղբյուր, «Է»-«Ը» հատվածով` Նորաշեն և «Ը»-«Ա» հատվածով` Չորթան գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 



Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ՉԻՆԱՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Արծվաբերդ, Չինարի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 109մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 766մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 95մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 464մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
զիգզագաձև ռելիեֆով, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 1155մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 85մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 391մ, 
հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
65մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
23-24 սահմանակետերով անցնում 371մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, գետի հունով, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում 
1501մ, հասնում է Աղինջա գետի ափին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 164մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: 
Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում է պտղատու այգու եզրի 
առվակի ափին գտնվող Արծվաբերդ, Չինարի և Այգեձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5365մ է: 
  

ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ԱՅԳԵՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արծվաբերդ, Այգեձոր և Չինարի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 205մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղութամբ, անցնում է 620մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: 
Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, 
անցնում 155մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-5 
սահմանակետերով անցնում 1739մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 556մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի բացատի եզրին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնում 2027մ, հասնում է անտառեզրի թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով անցնում 687մ, հասնում է ժայռագագաթի թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ժայռերի գագաթներով, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 
1713մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 410մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 748մ, հասնում է անտառի բացատի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով անցնում 517մ, հասնում է բլրալանջի թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 352մ, հասնում է ձորերի 
հատման խաչմերուկի թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 575մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 810մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 
19 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 284մ, հասնում է 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 332մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 169մ, հատում է դաշտային ճանապարհը, հասնում գետի 
ափին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա 
հարավ-արևմուտք, Մեհրաբ գետով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 4643մ, հասնում է գետեզրի թիվ 26 
սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 27 սահմանակետով անցնում 369մ, հասնում է գետեզրի թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, ապա հյուսիս-արևելք, գետի ոլորանների թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնում 
907մ, հասնում է Մեհրաբ և Սաջաղաթափ գետերի միացման կետում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Սաջաղաթափ գետի թիվ 40-125 
սահմանակետերով անցնում 19620մ, հասնում է «Կարանիխդրա» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 126 



սահմանակետին: Թիվ 126 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
հատելով ձորակներ, Կարանիխդրա գետի թիվ 127-128 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է Արծվաբերդ, 
Այգեձոր գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 39021մ է: 
  

ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Գետի ափին գտնվող Արծվաբերդ, Նավուր և Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Թովուզ գետի 1-
44 սահմանակետերով անցնում 13812մ, հասնում է Արծվաբերդ, Նավուր գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի 
մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13812մ է: 
  

ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Արծվաբերդ, Վերին Կարմիր աղբյուր և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ճանապարհի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1075մ, հասնում է ճանապարհի ոլորանի թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, հարավ և 
հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 6-22 սահմանակետերով անցնում 2435մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով` ձորին զուգահեռ, թիվ 24-30 սահմանակետերով անցնում 1796մ, հասնում է 
Թովուզ գետի ափին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, Թովուզ գետի թիվ 32-54 սահմանակետերով անցնում 3209մ, հասնում է գետի ափին գտնվող 
Արծվաբերդ, Վերին Կարմիր աղբյուր և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8515մ է: 
  

ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արծվաբերդ, Նորաշեն և Չորթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում ջրբաժանը, անցնում 301մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 440մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 315մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 541մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 506մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս և անցնելով 126մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 
519մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով 
անցնում 416մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 89մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 16-40 սահմանակետերով անցնում 7019մ, հասնում է ձորում գտնվող թիվ 41 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և շարունակվելով նույն ձորով, թիվ 42-46 
սահմանակետերով անցնում 1961մ, հասնում է ձորում գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է 
ձորում գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, ապա նույն ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 52-56 
սահմանակետերով անցնում 2049մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Արծվաբերդ, Նորաշեն և Վերին Կարմիր 
աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15568մ է: 
  



ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ-ՉՈՐԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  
Արծվաբերդ, Չորթան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետով, 
թիվ 1-81 սահմանակետերով անցնում 12016մ, հասնում է Արծվաբերդ, Չորթան և Նորաշեն գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12016մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.10 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՃԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Արճիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Այրում քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Լճկաձոր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կողբ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» 
հատվածով` Լոռու մարզին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` Դեղձավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Հաղթանակ գյուղական համայնքին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով` Լճկաձոր գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Պտղավան և «Թ»-«Ե» հատվածով` Բագրատաշեն գյուղական համայնքներին: 

  
ԱՐՃԻՍ-ԱՅՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Արճիս գյուղական, Այրում քաղաքային համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Դեբեդ գետի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 456մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի և միջհամայնքային նշանակության ճանապարհի հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը համայնքային նշանակության ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1071մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, որտեղից Այրումի բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, հարավ, հարավ-արևմուտք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 14-24 սահմանակետերով անցնում 1020մ, հասնում ճանապարհի և ձորակի հատման 
կետում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 460մ, հասնում Արճիս, Լճկաձոր գյուղական և Այրում քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3020մ է: 
  

ԱՐՃԻՍ-ԼՃԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Արճիս, Լճկաձոր գյուղական և Այրում քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը պարբերաբար թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, 
Արճիս և Լճկաձոր համայնքների բնակավայրի եզրագծով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 276մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը Լճկաձորի բնակավայրի եզրագծով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 150մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 471մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 296մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է արևելք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 497մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 446մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 595մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 419մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 913մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով 
և թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1033մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, ճանապարհով, թիվ 18-40 սահմանակետերով անցնում է 2134մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 



Արճիս, Լճկաձոր և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  
 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7231մ է : 
  

ԱՐՃԻՍ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Արճիս, Կողբ և Հաղթանակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անատառեզրի դաշտային ճանապարհի 
ոլորապտույտներով, թիվ 1-28 սահմանակետերով անցնում 4124մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Արճիս, Կողբ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4124մ է: 
  

ԱՐՃԻՍ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

 «Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԱՐՃԻՍ-ԴԵՂՁԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Արճիս, Դեղձավան և Բագրատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, ապա ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով և 
թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, 
թիվ 5-11 սահմանակետերով և բնակավայրի եզրագծով անցնում 1640մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, բնակավայրի եզրագծով և թիվ 13-17 սահմանակետերով 
անցնում 825մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 
անտառի եզրագծով, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնելով 247մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 22-26 
սահմանակետերով անցնում 435մ, հասնում է Արճիս, Դեղձավան և Հաղթանակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4068մ է:  
  

ԱՐՃԻՍ-ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Զ»-«Է» 
  

Արճիս, Դեղձավան և Հաղթանակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 489մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 180մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում առուն 
և թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնելով 1283մ, հասնում է Արճիս, Լճկաձոր և Հաղթանակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1966մ է: 
  

ԱՐՃԻՍ-ԼՃԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Արճիս, Լճկաձոր և Պտղավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի և դաշտային ճանապարհի առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվի ոլորապտույտների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 
1229մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Արճիս, Հաղթանակ և Լճկաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1229մ է: 
  

ԱՐՃԻՍ-ՊՏՂԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Արճիս Պտղավան և Բագրատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի և առվի հատման խաչմերուկում, սահմանագիծը ջրանցքով` հոսանքին 
հակառակ, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1367մ, հասնում Արճիս, Լճկաձոր 
և Պտղավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 



«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1367մ է: 
  

ԱՐՃԻՍ-ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ե» 
  
Արճիս, Դեղձավան և Բագրատաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 160մ, հասնում առվի հետ հատման թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից առվի 
ոլորանների թիվ 5-12 սահմանակետերով անցնում է 462մ, հասնում Արճիս, Պտղավան և Բագրատաշեն գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 622մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

 

  
Հավելված 18.11 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂԱՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Բաղանիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ոսկեվան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Գ»-«Դ» հատվածով` Ոսկեպար գյուղական 
համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Ոսկեպար գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Դովեղ գյուղական համայնքին: 

  
ԲԱՂԱՆԻՍ-ՈՍԿԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Բաղանիս, Դովեղ և Ոսկեվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 307մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 736մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 466մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 
9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 283մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 1042մ, 
հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որը գտնվում է բնակավայրի եզրագծին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում Ջուջևան-Շավարշավան 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 390մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով և թիվ 26-35 սահմանակետերով անցնելով 
564մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 37-45 սահմանակետերով անցնում 1106մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ձորակով, թիվ 47-59 սահմանակետերով անցնում 1823մ, հասնում է Բաղանիս, Ոսկեվան գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8669մ է: 
  

ԲԱՂԱՆԻՍ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԲԱՂԱՆԻՍ-ՈՍԿԵՊԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Բաղանիս, Ոսկեպար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2683մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 557մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 14 
սահմանակետով անցնում 1701մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1493մ, հասնում Բաղանիս, 
Ոսկեպար և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6434մ է: 
  

ԲԱՂԱՆՒՍ-ՈՍԿԵՊԱՐ (ԱՍԿԻՊԱՐ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Բաղանիս և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
  

ԲԱՂԱՆԻՍ-ՈՍԿԵՊԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Բաղանիս, Ոսկեպար և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
117մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետին զուգահեռ անցնում 14052մ, 
հասնում Ջողազ և Չայկաշան գետերի միացման տեղից 20մ հեռու գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Չայկաշան գետի ոլորապտույտներին 
զուգահեռ` թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 1641մ, հասնում Բաղանիս, Ոսկեպար և Դովեղ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15810մ է:  
  

ԲԱՂԱՆԻՍ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

Բաղանիս, Դովեղ և Ոսկեվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 475մ, 
հասնում Բաղանիս-Ջուջևան միջհամայնքային ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 138մ, հասնում Ուլիխանլի գետից 20մ հեռու գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետին զուգահեռ` 
թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնելով 947մ, հասնում գետի ափից 20մ հեռու գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, 
այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետին զուգահեռ` թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնում 
4976մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
է 340մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40-43 
սահմանակետերով անցնելով 1193մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 45-46 սահմանակետերով 
անցնում 1416մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհից 20մ հեռու, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 48-51 սահմանակետերով անցնում 1402մ, հասնում է 
թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում բարձունքի թիվ 
53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերին զուգահեռ 
անցնում 175մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
բարձունքներով, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 670մ, հասնում Ակսիպարա գետից 20մ հեռու գտնվող թիվ 56 
սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետին զուգահեռ անցնում 
14012մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 850մ, հասնում թիվ 60 
սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 60-61 սահմանակետերով 
անցնելով 1404մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 62 սահմանակետին, այնուհետև 
պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ` թիվ 
63-67 սահմանակետերով անցնում է 1139մ, հասնում ճանապարհի և գետակի հատման տեղից 20մ հեռու գտնվող 
թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
գետակին զուգահեռ` թիվ 69-73 սահմանակետերով անցնում 2046մ, հասնում անտառեզրին գտնվող Բաղանիս, 
Դովեղ և Ոսկեպար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31634մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.12 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Բարեկամավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից, «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոթի գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Ոսկեվան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դովեղ գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կողբ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ջուջևան 
գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Է»-«Ե» հատվածով` Դովեղ գյուղական համայնքին: 

  
ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ԿՈԹԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Բարեկամավան, Կոթի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և 
հարավ` հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 1287մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 351մ, հասնում է 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 462մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի արևմուտք, անցնում 176մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 189մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 399մ, հասնում անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 
14 սահմանակետով անցնում 196մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հարավ, ապա հյուսիս-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 265մ, հասնում 
թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
147մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 382մ, հասնում է 
թիվ 20 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնում 1238մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 388մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում է 306մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 345մ, 
հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 
31-32 սահմանակետերով անցնում 271մ, հասնում է ճանապարհի եզրի բարձունքի վրա գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անտառի եզրով հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 52մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնելով 2026մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում գետակը, անցնում 733մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
317մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 
793մ, հասնում է Կոթի-Ոսկեվան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 122մ, 
հասնում է Կոթի-Ոսկեվան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից 
ճանապարհի ոլորաններով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 346մ, հասնում Բարեկամավան, Կոթի և 
Ոսկեվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 



«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10791 մ է: 
  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ՈՍԿԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Բարեկամավան, Ոսկեվան և Դովեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1934մ, հասնում 
«Կոշկոտան» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 358մ, հասնում Բարեկամավան, Ոսկեվան և Կոթի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2292մ է: 
  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Բարեկամավան, Դովեղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում է 
2012մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 
20-33 սահմանակետերով անցնում 2054մ, հասնում է Բարեկամավան, Դովեղ և Ոսկեվան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4066մ է: 
  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Բարեկամավան, Կողբ և Ջուջևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 461մ, հասնում Բարեկամավան, Կողբ և Դովեղ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 882մ է: 
  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ՋՈՒՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Բարեկամավան, Ջուջևան և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի միջով անցնում 902մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 617մ, հասնում գետի ափին գտնվող Բարեկամավան, 
Ջուջևան և Դովեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1519մ է: 
  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ե» 
  
Բարեկամավան, Դովեղ և Ջուջևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 
1551մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի միջով անցնում 453մ, հասնում Բարեկամավան, Դովեղ և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2004մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

 

  
Հավելված 18.13 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Բերդավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը արևելքից սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), «Բ»-«Գ» 



հատվածով` Դովեղ գյուղական և «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքներին, արևելքից և 
հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջուջևան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Կողբ գյուղական համայնքին:  

  
ԲԵՐԴԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԲԵՐԴԱՎԱՆ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Բերդավան, Դովեղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 255մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 96մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 439մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում Բերդավան, 
Դովեղ գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 953մ է: 
  

ԲԵՐԴԱՎԱՆ-ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Բերդավան, Դովեղ գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 907մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 367մ, 
հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 525մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 160մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 179մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 312մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 500մ, հասնում 
թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Նոյեմբերյան քաղաքի արևմտյան եզրագծի 
մոտով անցնում 583մ, հասնում բնակավայրի մոտ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևմուտք, հատում ճանապարհը, անցնում 459մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 306մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, 
այստեղ հատում է Կողբ գնացող միջհամայնքային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
թիվ 15-18 սահմանակետերով, քարհանքի կողքով անցնելով 918մ, հասնում է բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով 
անցնելով 227մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 
22 սահմանակետով անցնում 483մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 72մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 158մ, 
հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, ապա հատում է ճանապարհը, շարունակվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անտառի եզրագծով` թիվ 27-37 սահմանակետերով անցնում 2400մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 38 
սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, անտառեզրի ճանապարհի 
թիվ 39-47 սահմանակետերով անցնելով 1750մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անտառի եզրագծով, թիվ 49 սահմանակետով 
անցնում 929մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-
արևելք, թիվ 51-52 սահմանակետերով անցնելով 646մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 54-55 սահմանակետերով անցնում 1907մ, հասնում է 
անտառի եզրի թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 716մ, հասնում թիվ 57 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 58 սահմանակետով անցնում 350մ, 
հասնում է անտառեզրի թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, սեփականաշնորհված վարելահողերի կողքով հատելով ճանապարհը, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 
285մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Բերդավան, Ջուջևան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15436մ է: 



  
ԲԵՐԴԱՎԱՆ-ՋՈՒՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Բերդավան, Ջուջևան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով` թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 1190մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակներ, անտառի միջով, թիվ 8-16 սահմանակետերով անցնում է 1088մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-
արևելք, հատելով առվակներ, անտառի միջով, թիվ 18-27 սահմանակետերով անցնելով 1459մ, հասնում է բացատի 
եզրի թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից շրջանցելով բացատը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-
արևելք, թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում է 2698մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով հատելով ձորակներ, թիվ 41-
46 սահմանակետերով անցնում է 3356մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 48-58 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում է թիվ 
59 սահմանակետին, թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, անտառի ոլորապտույտներով, բացատներով, թիվ 60-100 սահմանակետերով անցնում է 4487մ, հասնում 
թիվ 101 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 
102 սահմանակետին: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 103-
115 սահմանակետերով անցնելով 3665 մ, հասնում է առվի եզրի թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 402մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրի թիվ 117 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 118-121 սահմանակետերով անցնելով 733մ, հասնում է Չայկաշան գետի վտակի եզրին գտնվող 
Բերդավան, Ջուջևան և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22212մ է: 
  

ԲԵՐԴԱՎԱՆ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

 Բերդավան, Կողբ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով` թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1212մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 2712մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով` թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 719մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 543մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 327մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև 
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 710մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 78մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով 
անցնում 549մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 741մ, հասնում 
թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը և թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 848մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որը գտնվում 
է Բերդավան-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը վերը նշված 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնելով 318մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
միջհանայնքային ճանապարհով, թիվ 31-52 սահմանակետերով անցնելով 3053մ, հասնում է դաշտային և 
միջհամայնքային ճանապարհների հատման խաչմերուկի թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 54-66 սահմանակետերով անցնում 1531մ, 
հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով, 
պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 68-71 սահմանակետերով, Փափաքար բարձունքով 
անցնելով 655մ, հասնում է դեպի գյուղ տանող դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 72 սահմանակետին: 
Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում ձորը, դաշտային ճանապարհը, և 
անցնելով 849մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 74-75 
սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 296մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 77 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հյուսիս-



արևելք, ձորակով, թիվ 78-91 սահմանակետերով անցնում 2034մ, հասնում միջհամայնքային կամրջի վրա գտնվող 
թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Բերդավան-Զորավան 
միջհամայնքային ճանապարհով և Բերդավան բնակավայրի արևմտյան եզրագծով` թիվ 93-96 սահմանակետերով 
անցնելով 977մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 97 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-
արևելք շրջանցում է բնակավայրը, նրա եզրագծի ոլորանների թիվ 98-108 սահմանակետերով անցնում 1346մ, 
հասնում թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի 
միջով անցնում 186մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 111-114 սահմանակետերով անցնում 1397մ, հասնում թիվ 115 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 468մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ` թիվ 117-126 
սահմանակետերով անցնելով 1989մ, հասնում է թիվ 127 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անտառի միջով անցնում 162մ, հասնում թիվ 128 սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 303մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 129 սահմանակետին, այստեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
եզրագծին զուգահեռ, թիվ 130-139 սահմանակետերով անցնելով 2428մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
140 սահմանակետին: Թիվ 140 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, անտառին և ճանապարհին զուգահեռ թիվ 141-148 սահմանակետերով անցնում է 1735մ, հասնում թիվ 149 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անտառի եզրագծին զուգահեռ թիվ 
150 սահմանակետով անցնելով 922մ, հասնում է թիվ 151 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 152-153 սահմանակետերով անցնում 657մ, հասնում թիվ 154 
սահմանակետին: Թիվ 154 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, 
թիվ 155-156 սահմանակետերով անցնելով 1901մ, հասնում է թիվ 157 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 718մ, հասնում թիվ 158 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 
159 սահմանակետով անցնում 361մ, հասնում թիվ 160 սահմանակետին: Թիվ 160 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սեփականաշնորհված վարելահողերի կողքով հատելով ճանապարհը, թիվ 161 
սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող 
թիվ 162 սահմանակետին: Թիվ 162 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
միջով, թիվ 163-168 սահմանակետերով անցնելով 1211մ, հասնում է թիվ 169 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, անտառի միջով, թիվ 170-178 սահմանակետերով անցնում է 1074մ, 
հասնում թիվ 179 սահմանակետին: Թիվ 179 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, հատելով առվակներ, անտառի միջով, թիվ 180-189 
սահմանակետերով անցնելով1460մ, հասնում է բացատի եզրի թիվ 190 սահմանակետին, այստեղից շրջանցելով 
բացատը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, թիվ 191-201 սահմանակետերով անցնում է 
2702մ, հասնում է թիվ 202 սահմանակետին: Թիվ 202 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անտառի միջով հատելով ձորակներ, թիվ 203-208 սահմանակետերով անցնում է 3343մ, հասնում է թիվ 
209 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, անտառի միջով, թիվ 
210-220 սահմանակետերով անցնում 2657մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, թիվ 221 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի 
ոլորապտույտներով, բացատներով, թիվ 222-262 սահմանակետերով անցնում է 4707մ, հասնում թիվ 263 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 478մ, հասնում ձորակների հատման 
կետում գտնվող թիվ 264 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի 
դաշտային ճանապարհին զուգահեռ, թիվ 265-270 սահմանակետերով անցնում 2185մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 271 սահմանակետին: Թիվ 271 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 272-276 սահմանակետերով անցնում է 1085մ, հասնում 
առվի եզրի թիվ 277 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվին զուգահեռ 
անցնում 655մ, հասնում թիվ 278 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 392մ, հասնում Չայկաշին գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 279 սահմանակետին: Թիվ 
279 սահմանակետից սահմանագիծը վերը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
վտակի թիվ 280-284 սահմանակետերով անցնում 1254մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 285 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, ձորով, թիվ 285-294 սահմանակետերով անցնելով 1382մ, 
հասնում է Բերդավան, Կողբ և Ջուջևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 58146մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  Հավելված 18.14 



«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՆՁԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գանձաքար համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսահովիտ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Նավուր 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Իծաքար գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Աղավնավանք և «Ե»-«Զ» հատվածով` Հովք գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Հաղարծին գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Գետահովիտ գյուղական և «Ը» 
«Ա» հատվածով` Իջևան քաղաքային համայնքներին:  

  
ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Գանձաքար, Լուսահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի (ցամաքած առվի հուն) եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք և ձորակի թիվ 1-22 
սահմանակետերով անցնելով 4595մ, հասնում է Գանձաքար, Լուսահովիտ և Նավուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4595մ է : 
  

ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Գանձաքար, Նավուր և Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1126մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատում ձորակը, անցնում 206մ, հասնում ջրհավաքի վրա գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրհավաքի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 
726մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք, լանջով` թիվ 10 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 509մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում ձորակը, ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետով անցնում 856մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 311մ, հասնում Գանձաքար, Նավուր և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4548մ է: 
  

ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ԻԾԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Գանձաքար, Իծաքար և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս, ճանապարհի ոլորանների թիվ 1-
7 սահմանակետերով անցնում 1708մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 648մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, այնուհետև կրկին հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում է 1183մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 796մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հետո 
հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 968մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի 
հարավ, անցնում 585մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին, ապա հատում է ձորակը, թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 292մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 18-74 
սահմանակետերով անցնում 11650մ, հասնում Գանձաքար, Իծաքար և Աղավնավանք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

  «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17830մ է: 



  
 ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Գանձաքար, Աղավնավանք և Հովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
ճանապարհի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1771մ, հասնում առվակի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, առվակի ոլորապտույտներով, թիվ 7-14 սահմանակետերով անցնում է 1623մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 16-35 սահմանակետերով անցնում 4551մ, հասնում 
Գանձաքար, Աղավնավանք և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7945մ է : 
  

ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ՀՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 Գանձաքար, Հովք և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի վտակի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
նշված վտակի թիվ 1-36 սահմանակետերով անցնում 7802մ, հասնում Աղստև գետի ափին գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Աղստև գետի թիվ 38-47 սահմանակետերով անցնում 
1798մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, ձորակի թիվ 49-61 սահմանակետերով 
անցնում է 3774մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 62 սահմանակետին: 
Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորապտույտներով, թիվ 63-72 սահմանակետերով անցնում է 1338մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Գանձաքար, Հովք և Աղավնավանք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14712մ է: 
  

ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Աղստև գետի վտակի եզրին գտնվող Գանձաքար, Հաղարծին և Գետահովիտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, ձորաեզրի ժայռերի կատարներով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 1912մ, հասնում է Աղստև գետի 
վտակի ափին գտնվող Գանձաքար, Հաղարծին և Հովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1912մ է: 
  

ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 Գանձաքար, Գետահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետակի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Աղսու 
գետակի թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 3574մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, 
որտեղից անտառեզրի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո 
հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, թիվ 20-32 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 34 
սահմանակետով անցնում 221մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 145մ, հասնում փորի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնում 2087մ, հասնում 
ձորի եզրի թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 48-49 
սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1505մ, հասնում Գանձաքար, 
Գետահովիտ և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9948մ է: 
  

ԳԱՆՁԱՔԱՐ-ԻՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  



 Գանձաքար, Լուսահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի (ցամաքած առվի հուն) եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 868մ հասնում, թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա անտառի միջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, հատում գետը, թիվ 
3-4 սահմանակետերով անցնում 619մ, հասնում անտառի բացատի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառեզրի ոլորապտույտներով` թիվ 6-10 
սահմանակետերով անցնում 1030մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը 
անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 438մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 256մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-17 սահմանակետերով անցնում 2673մ, հասնում թիվ 18 
սահմանակետին, որը գտնվում է, միջհամայնքային ճանապարհի եզրին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը 
նշված ճանապարհի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 148մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 19 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ճանապարհը, թիվ 20 սահմանակետով 
անցնում 103մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 22-30 սահմանակետերով անցնում 
804մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 32 սահմանակետով անցնում 919մ, 
հասնում թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 34-35 
սահմանակետերով անցնում 1488մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 
36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 37-44 
սահմանակետերով անցնում 2053մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
444մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
անցնում 600մ, հասնում Աղսու գետակի ափին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հյուսիս, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, Աղսու գետակով հատելով դաշտային ճանապարհներ և առվակներ, թիվ 48-66 
սահմանակետերով անցնում է 3523մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 68-71 սահմանակետերով անցնում 1584մ, հասնում է Աղսու 
գետակի ափին գտնվող Գանձաքար, Գետահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17550մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.15 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Գետահովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Իջևան քաղաքային համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գանձաքար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Հաղարծին գյուղական համայնքներին, 
արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ենոքավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Լուսաձոր գյուղական համայնքին:  

  
ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ-ԻՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Գետահովիտ, Լուսաձոր գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի և Նոյեմբերյան-Իջևան միջպետական ճանապարհի 
հատման կետում, սահմանագիծը նշված ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 
սեփականաշնորհված տարածքների կողքով թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 987մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ սեփականաշնորհված տարածքների կողքով 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 119մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, միջպետական ճանապարհով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 229մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, միջպետական ճանապարհի թիվ 8-9 
սահմանակետերով անցնելով 338մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, Գետահովիտ բնակավայրի հյուսիսարևելյան եզրագծով շրջանցելով «Մայր 



Հայաստան» հուշահամալիրի և ռեստորանի տարածքը, թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 11-16 սահմանակետերով 
անցնում 487մ, հասնում միջպետական ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, միջպետական ճանապարհով, թիվ 18-19 
սահմանակետերով անցնում 324մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այստեղից շրջանցում է սպորտհամալիրը, 
թեքվելով դեպի արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա, արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում է 268մ, 
հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը միջպետական ճանապարհով թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 700մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ռազմական ոստիկանության տարածքի կողքով, նոր տնամերձերի և 
բենզալցակայանների կողքով, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 397մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա, հարավ-արևմուտք, բարձունքի գագաթով, թիվ 34 սահմանակետով 
անցնելով 125մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Գետահովիտի բնակավայրի հարավային 
եզրագծով` տնամերձերի կողքով, թիվ 36-51 սահմանակետերով անցնում է 1447մ, հասնում թիվ 52 
սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
Ճանապարհը, անտառի եզրով, թիվ 53 սահմանակետով անցնելով 3694մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, 
այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 564մ, հասնում թիվ 55 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 765մ հասնում թիվ 56 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և անցնելով 444մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող 
Գետահովիտ, Գանձաքար գյուղական և Իջևանի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10887մ է: 
  

ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

  Գետահովիտ, Գանձաքար գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետակի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, Աղսու 
գետակի թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 3574մ, հասնում է գետակի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, 
որտեղից անտառեզրի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք հետո 
հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, թիվ 20-32 սահմանակետերով անցնում 1492մ, հասնում թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 34 
սահմանակետով անցնում 221մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 145մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնում 2087մ, հասնում 
ձորի եզրի թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 48-49 
սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, անցնում 1505մ, հասնում 
Գետահովիտ, Գանձաքար և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9948մ է: 
  

ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Գետահովիտ, Գանձաքար և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-10 սահմանակետերով 
անցնում 454մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Գետահովիտ, Հաղարծին և Ենոքավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 454մ է:  
  

ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ-ԵՆՈՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

 Գետահովիտ, Ենոքավան և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է խճուղու եզրին, սահմանագիծը հատում է խճուղին, թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով` թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 720մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք` լանջով անցնում 158մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով գետը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 



լանջով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 968մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորաններով, 
թիվ 9-45 սահմանակետերով անցնում 7544մ, հասնում է Խաչաբուլաղ և Սոուխսու գետերի միացման կետում 
գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խաչաբուլաղ գետով թիվ 47-51 
սահմանակետերով անցնում 1363մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 53-56 սահմանակետերով 
անցնում է 1036մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 57 սահմանակետերին: Թիվ 57 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 483մ, հասնում է 
թիվ 60 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, բարձունքի գագաթով և լանջով, 
թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնելով 604մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից ձորակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 65-67 սահմանակետերով անցնելով 850մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթի թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 347մ, հասնում բնական աղբյուրների մոտ գտնվող թիվ 69 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, դաշտային ճանապարհով, թիվ 70-75 
սահմանակետերով անցնելով 2415մ, հասնում է բնական աղբյուրների մոտ գտնվող թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 
76 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, շրջանցելով յայլաները, թիվ 77-
79 սահմանակետերով անցնում է 988մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 80 սահմանակետին, 
այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 680մ, հասնում ժայռի եզրին 
գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Թիվ 81 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի եզրի թիվ 
82-92 սահմանակետերով անցնելով 1888մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող Գետահովիտ, Ենոքավան և Հաղարծին 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20379մ է: 
  

ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»  
  

Գետահովիտ, Լուսաձոր գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
գետի ոլորանների թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 1397մ, հասնում է Աղստև գետի և նրա վտակի հատման 
կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 303մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 245մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 183մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 
578մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25-28 
սահմանակետերով անցնում 436մ, հասնում խճուղու եզրին գտնվող Գետահովիտ, Լուսաձոր և Ենոքավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3412մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.16 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գոշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հովք գյուղական համայնքին, արևելքից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Աղավնավանք գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Խաչարձան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և 
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Դիլիջան քաղաքային համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Թեղուտ 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Հաղարծին գյուղական համայնքին:  

  
ԳՈՇ-ՀՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Իջևան-Դիլիջան ճանապարհի եզրին գտնվող Գոշ, Հովք և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների 



բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
517մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը Աղստև գետով հոսանքի 
ուղղությամբ թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է Աղստև գետի ափին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 2457մ, հասնում է «Յանիխ» եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող թիվ 
11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով 
անցնում 1241մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 787մ, հասնում է «Այրի կատար» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը 
համարվում է Գոշ, Հովք և Աղավնավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5836մ է: 
  

ԳՈՇ-ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Այրի Կատար» եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող Հովք, Աղավնավանք և Գոշ գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 337 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 1025մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում նույն ուղղությամբ, 
անցնում 405մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 159մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 805մ, հասնում է Գոշ, 
Աղավնավանք և Խաչարձան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2731մ է:  
  

ԳՈՇ-ԽԱՉԱՐՁԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Գոշ, Աղավնավանք և Խաչարձան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 817մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Գոշ տանող միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 686մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 2301մ, հասնում է 
թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 700մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 376մ, 
հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 172մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 10-12 
սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 266մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 192մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, գոմերի մոտով անցնում 
81մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 674մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 43մ, 
հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 439մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 24 
սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 60մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի 
եզրով` թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 964մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
դաշտային ճանապարհը, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի եզրով` թիվ 33-41 սահմանակետերով անցնում 1616մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 43 
սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 376մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից անտառի 



եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 47-49 
սահմանակետերով անցնում 679մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, լանջով, թիվ 51 սահմանակետով անցնում 519մ, հասնում է անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը անտառի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 53-72 սահմանակետերով անցնում 3546մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 
73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ անտառեզրի ոլորապտույտներով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, թիվ 73-88 սահմանակետերով անցնում 2158մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 89 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
719մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը պարբերաբար 
թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք` հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, անտառեզրի 
ոլորանների թիվ 91-109 սահմանակետերով անցնում է 3910մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 111-117 սահմանակետերով անցնում 2141մ, հասնում է թիվ 118 
սահմանակետին: Թիվ 118 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, 
անցնում 191մ, հասնում է թիվ 119 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 120-
133 սահմանակետերով անցնում 1867մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 134 սահմանակետին: Թիվ 134 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրի 
ոլորապտույտներով հատելով ձորակներ, թիվ 135-185 սահմանակետերով անցնում է 5977մ, հասնում է 
անտառեզրի թիվ 186 սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրագծով թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք. 
հարավ, կրկին հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծի թիվ 187-209 սահմանակետերով անցնում է 3935մ, հասնում թիվ 
210 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 17մ, հասնում է անտառի եզրով անցնող դաշտային 
ճանապարհի թիվ 211 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 
212-214 սահմանակետերով անցնում 647մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 215 սահմանակետին: Թիվ 215 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի թիվ 
216-231 սահմանակետերով անցնում 2294մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 232 սահմանակետին, 
որտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 233-234 սահմանակետերով անցնում 726մ, հասնում 
է Գոշ, Խաչարձան գյուղական և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 40181մ է: 
  

ԳՈՇ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
  «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշ և Գեղարքունիք մարզերի սահմանների հետ:  
  

ԳՈՇ-ԴԻԼԻՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Գոշ, Թեղուտ գյուղական և Դիլիջան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք և կրկին 
հարավ-արևելք, «Դիլիջան» ազգային պարկի եզրագծով հատելով ձորերը և դաշտային ճանապարհը, 
անտառապատ լանջերով, թիվ 2-119 սահմանակետերով անցնում 18947մ, հասնում է Գոշ գյուղական, Դիլիջան 
քաղաքային համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19257մ է: 
  

ԳՈՇ-ԹԵՂՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

 Գոշ, Հաղարծին և Թեղուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի միջով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 5540մ, հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 473մ, հասնում Գոշ, 
Թեղուտ գյուղական և Դիլիջան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6013մ է: 
  

ԳՈՇ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  

Գոշ, Հաղարծին և Հովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, 



որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով, անտառի 
եզրագծով Աղստև գետին զուգահեռ, անցնում է 619մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 650մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 662մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառեզրի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 681մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհներ և առուներ, անտառի եզրով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 825մ, 
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-
արևմուտք, անտառեզրի ոլորապտույտներով հատելով առուներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 10-14 
սահմանակետերով անցնում է 1075մ, հասնում Գոշ, Հաղարծին և Թեղուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4510մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.17 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Դիտավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական 

համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ազատամուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Ազատամուտ (Բարխուդարլու) և «Դ»-«Ե» հատվածով` Այգեհովիտ գյուղական համայնքներին, 
հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Խաշթառակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Աչաջուր 
գյուղական համայնքին:  

  
ԴԻՏԱՎԱՆ-ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ (ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԼՈՒ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Դիտավան և Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական 

համայնքների սահմանների հետ: 
  

ԴԻՏԱՎԱՆ-ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Դիտավան, Ազատամուտ և Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով 
անցնում 262մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով 
անցնում 63մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով 
անցնում 510մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 90 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 280մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 47մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 198մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 32մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 80մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 83մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 
սահմանակետերով անցնում 242մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 90մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 235մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
արևելք և թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 60մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 128մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 125մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 185մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 40մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից 



սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 130մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 382մ, հասնում է թիվ 37 
սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 98մ, հասնում է թիվ 38 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 180մ, հասնում թիվ 40 
սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 101մ, 
հասնում է թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 42-44 
սահմանակետերով անցնում 294մ, հասնում է Դիտավան, Ազատամուտ և Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3936մ է: 
  

ԴԻՏԱՎԱՆ-ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ (ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԼՈՒ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Դիտավան և Ազատամուտ (Բարխուդարլու) գյուղական 
համայնքների սահմանների հետ: 

  
ԴԻՏԱՎԱՆ-ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Դիտավան, Ազատամուտ և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 335մ, հասնում է բնակավայրի արևելյան եզրագծի մոտ 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 632մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անտառի եզրագծով անցնում 148մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 
սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի 
ոլորապտույտներով շրջանցելով բարձունքը, թիվ 5-15 սահմանակետերով անցնում է 2998մ, հասնում է Դիտավան, 
Այգեհովիտ և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4113մ է:  
  

ԴԻՏԱՎԱՆ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Դիտավան, Խաշթառակ և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 466մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 
446մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
նշված ճանապարհի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 246մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 
4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնում 614մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 13-20 սահմանակետերով անցնում 994մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, նույն ճանապարհի թիվ 
20-21 սահմանակետերով անցնում 508մ, հասնում է Դիտավան, Խաշթառակ և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3274մ է: 
  

ԴԻՏԱՎԱՆ-ԱՉԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»  
  

Դիտավան, Աչաջուր և Ազատամուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա, հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնելով 
3009մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 253մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անցնում 147մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում է 266մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24-27 սահմանակետերով անցնելով 1584մ, հասնում է անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 29 
սահմանակետով անցնելով 974մ, հասնում է Դիտավան, Աչաջուր և Խաշթառակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6233մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
   

  
Հավելված 18.18 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴՈՎԵՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Դովեղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բարեկամավան գյուղական համայնքին, հարավից և արևելքից 
«Գ»-«Դ» հատվածով` Ոսկեվան գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բաղանիս 
գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ոսկեպար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» 
հատվածով` Լոռու մարզին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Կողբ, «Ը»-«Թ» հատվածով` Բարեկամավան 
գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Ջուջևան գյուղական, «Ժ»-«Ի» հատվածով` 
Նոյեմբերյան քաղաքային և «Ի»-«Ա» հատվածով` Բերդավան գյուղական համայնքներին: 

  
ԴՈՎԵՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԴՈՎԵՂ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Ճանապարհի եզրին գտնվող Դովեղ, Բարեկամավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում է 
2012մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի, հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 
20-33 սահմանակետերով անցնում 2054մ, հասնում է Դովեղ, Բարեկամավան և Ոսկեվան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4066մ է: 
ԴՈՎԵՂ-ՈՍԿԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
Դովեղ, Ոսկեվան և Բարեկամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով հատում է ձորակը, ապա թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 886մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 560մ, հասնում առվի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 298մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորակներ, 
դաշտային ճանապարհներ, ճանապարհների ոլորապտույտների թիվ 5-33 սահմանակետերով անցնում 3113մ, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, ճանապարհների ոլորապտույտների թիվ 35-48 
սահմանակետերով անցնում 2064մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 50-51 սահմանակետերով անցնում 452մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 460մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 54-62 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնելով 1856մ, 
հասնում անտառեզրի թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, անտառի եզրով, թիվ 64-78 սահմանակետերով 
անցնելով 3916մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 500մ, 
հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 81-86 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 88 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 147մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին: Թիվ 89 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 90-91 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում թիվ 92 սահմանակետին, այստեղից 
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 



հարավ, անցնում 152մ, հասնում թիվ 94 սահմանակետին: Թիվ 94 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 648մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառեզրով և թիվ 96-100 սահմանակետերով 
անցնելով 2113մ, հասնում Դովեղ, Ոսկեվան և Բաղանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19915մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ԲԱՂԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Դովեղ, Բաղանիս և Ոսկեվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 475մ, 
հասնում Բաղանիս-Ջուջևան միջհամայնքային ճանապարհի հետ հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 138մ, հասնում Ուլիխանլի գետից 20մ հեռու գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետին զուգահեռ` 
թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնելով 947մ, հասնում գետի ափից 20 մ հեռու գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, 
այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետին զուգահեռ` թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնում 
4976մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 
է 340մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40-43 
սահմանակետերով անցնելով 1193մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 45-46 սահմանակետերով 
անցնում 1416մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհից 20մ հեռու, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 48-51 սահմանակետերով անցնում 1402մ, հասնում է 
թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 381մ, հասնում բարձունքի թիվ 
53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերին զուգահեռ 
անցնում 175մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, բարձունքներով, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 670մ, հասնում Ակսիպարա գետից 20մ հեռու գտնվող 
թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետին զուգահեռ 
անցնում 14012մ, հասնում թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 850մ, հասնում 
թիվ 60 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 60-61 
սահմանակետերով անցնելով 1404մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկի թիվ 62 սահմանակետին, 
այնուհետև պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին 
զուգահեռ` թիվ 63-67 սահմանակետերով անցնում է 1139մ, հասնում ճանապարհի և գետակի հատման տեղից 20մ 
հեռու գտնվող թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, գետակին զուգահեռ` թիվ 69-73 սահմանակետերով անցնում 2046մ, հասնում անտառեզրին 
գտնվող Դովեղ, Բաղանիս, և Ոսկեպար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 31634մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ՈՍԿԵՊԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Դովեղ, Ոսկեպար և Բաղանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, գետի ոլորանների 
թիվ 1-32 սահմանակետերով անցնում 6512մ, հասնում Դովեղ, Ոսկեպար գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6512մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

«Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԴՈՎԵՂ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

Դովեղ, Կողբ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ 



դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 403մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հարավ, անցնում 541մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով հոսող գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետակի թիվ 4-10 սահմանակետերով 
անցնում 1566մ, հասնում է Դովեղ, Կողբ և Բարեկամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2512մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  

Դովեղ, Բարեկամավան և Ջուջևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 
1551մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի միջով անցնում 453մ, հասնում Դովեղ, Բարեկամավան և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2004մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ՋՈՒՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  

Դովեղ, Ջուջևան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1417մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 317մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 սահմանակետերով հատելով Բաղանիս-Ջուջևան միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում է 846մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
73մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 135մ, հասնում գետակի ափին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1022մ, հասնում Շանազուտ գետի ափին 
գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, գետակի թիվ 22-47 սահմանակետերով անցնելով 4907մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 48 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 352մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-54 սահմանակետերով անցնում 1184մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 56-57 սահմանակետերով անցնում է 1163մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի 
թիվ 59-62 սահմանակետերով անցնում 1290մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 404մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, ապա կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով անցնում 376մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 66 սահմանակետով անցնում 714մ, 
հասնում Ակսիպարա գետի ափին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 68 սահմանակետով անցնում 13741մ, հասնում գետի ափին գտնվող 
թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 71 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 72-73 սահմանակետերով անցնում է 
1427մ, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից 
պարբերաբար թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 75-79 
սահմանակետերով անցնելով 1160մ, հասնում է ճանապարհի և գետակի հատման տեղում գտնվող թիվ 80 
սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, գետակի 
թիվ 81-84 սահմանակետերով անցնում է 2079մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 85 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Չայկաշան գետի թիվ 86-100 սահմանակետերով 
անցնելով 4040մ, հասնում է Դովեղ, Ջուջևան և Բարեկամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 37458մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  

Դովեղ, Բերդավան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 251մ, հասնում 
Նոյեմբերյան-Դովեղ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, հատում է ճանապարհը, 
կրկին թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 167մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 166մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում գետակը, Դովեղ բնակավայրի 
արևմտյան եզրագծին զուգահեռ` թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 639մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 135մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 
սահմանակետով անցնում 124մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1491մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հետո հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, անտառի եզրով, ճանապարհի թիվ 14-21 
սահմանակետերով անցնելով 1425մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 445մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 134մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անտառի եզրի թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 984մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին այստեղից թեքվում 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո հարավ, թիվ 28 սահմանակետով, անտառի եզրով անցնում 327մ, հասնում թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 669մ, հասնում Դովեղ, Ջուջևան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7038մ է: 
  

ԴՈՎԵՂ-ԲԵՐԴԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա» 
  

Դովեղ, Բերդավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 255մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով 96մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 439մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում Դովեղ, 
Բերդավան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ի»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 953մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.19 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԵՆՈՔԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ենոքավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսաձոր գյուղական համայնքին, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետահովիտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-
«Դ» հատվածով` Հաղարծին գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Սևքար գյուղական 
համայնքին: 

  
ԵՆՈՔԱՎԱՆ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ենոքավան, Լուսաձոր և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս, լանջով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 726մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 13 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի արևելք, լանջով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 
233մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, լանջի թիվ 17-
19 սահմանակետերով անցնելով 688մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 222մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 23 



սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 107մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնելով 287մ, 
հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հետո հյուսիս, 
այնուհետև կրկին հյուսիս-արևմուտք. լանջով, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1057մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, հետո 
կրկին հյուսիս-արևելք, անտառապատ լանջով հատելով բարձունքի գագաթը, 35-39 սահմանակետերով անցնում է 
1271մ, հասնում Ագրիջա գետի ափին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի 
արևելք, գետի թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնելով 1112մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 53-55 սահմանակետերով 
անցնում 1024մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անտառի եզրով, թիվ 57 սահմանակետով անցնում 373մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը այգեգործական ամառանոցներ տանող ճանապարհով 
թեքվում է դեպի արևելք, հատում ճանապարհների խաչմերուկը, անցնում 361մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 59 
սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
60-62 սահմանակետերով անցնելով 1200մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի եզրով անցնում 448մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 65-69 սահմանակետերով անցնելով 2747մ, 
հասնում է թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
այնուհետև հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 71-78 սահնանակետերով անցնելով 1947մ, հասնում է թիվ 79 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով` թիվ 80-82 
սահմանակետերով անցնում 1106մ, հասնում խճուղու եզրին գտնվող Ենոքավան, Լուսաձոր և Գետահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16131մ է: 
  

ԵՆՈՔԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ենոքավան, Գետահովիտ և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է խճուղու եզրին, սահմանագիծը հատում է խճուղին, թեքվում դեպի հարավ-
արևմուտք, լանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 720մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 158մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատելով գետը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
լանջով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 968մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորաններեվ, 
թիվ 9-45 սահմանակետերով անցնում 7544մ, հասնում է Խաչաբուլաղ և Սոուխսու գետերի միացման կետում 
գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խաչաբուլաղ գետով` թիվ 47-51 
սահմանակետերով անցնում 1363մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը 
լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 53-56 սահմանակետերով 
անցնում է 1036մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 58-59 սահմանակետերով անցնում 483մ, հասնում է 
թիվ 60 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, բարձունքի գագաթով և լանջով, 
թիվ 61-63 սահմանակետերով անցնելով 604մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից ձորակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 65-67 սահմանակետերով անցնելով 850մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթի թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 347մ, հասնում բնական աղբյուրների մոտ գտնվող թիվ 69 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, դաշտային ճանապարհով, թիվ 70-75 
սահմանակետերով անցնելով 2415մ, հասնում է բնական աղբյուրների մոտ գտնվող թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 
76 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, շրջանցելով յայլաները, թիվ 77-
79 սահմանակետերով անցնում է 988մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 80 սահմանակետին, 
այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 680մ, հասնում ժայռի եզրին 
գտնվող թիվ 81 սահմանակետին: Թիվ 81 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ժայռի եզրի թիվ 
82-92 սահմանակետերով անցնելով 1888մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող Ենոքավան, Գետահովիտ և Հաղարծին 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20379մ է: 
  



ԵՆՈՔԱՎԱՆ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Ենոքավան, Հաղարծին և Գետահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում է 1471մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12-
14 սահմանակետերով անցնելով 367մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 16-36 սահմանակետերով անցնում 
6006մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ենոքավան, Հաղարծին և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7843մ է: 
  

ԵՆՈՔԱՎԱՆ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
 Ենոքավան, Սևքար և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
լանջի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 868մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 
1934մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 94մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնում 1283մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք և ձորի թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնելով 1385մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք ապա հարավ-
արևմուտք, Խաչբուլաղ գետով, թիվ 21-33 սահմանակետերով անցնում 3396մ, հասնում Ենոքավան, Սևքար և 
Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8960մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.20 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Զորական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կողբ գյուղական համայնքին, 

արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հաղթանակ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` պետական 
սահմանին (Վրաստանի Հանրապետություն):  

  
ԶՈՐԱԿԱՆ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Զորական, Կողբ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը միջհամայնքային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնելով 1938մ, հասնում է 
ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 18-24 
սահմանակետերով անցնում 919մ, հասնում է ճանապարհի թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 467մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, ճանապարհի թիվ 30-43 
սահմանակետերով անցնելով 1889մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից անտառեզրի 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 45-55 սահմանակետերով 
անցնելով 1470մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 57-81 սահմանակետերով անցնում 
3102մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 82 սահմանակետին, այստեղից 



դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 83-95 սահմանակետերով 
անցնելով 989մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Զորական, Կողբ և Հաղթանակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11248մ է: 
  

ԶՈՐԱԿԱՆ-ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Զորական, Հաղթանակ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 497մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 245մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-16 
սահմանակետերով անցնում 1967մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի և ձորակի հատման 
կետում: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 523մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 1104մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 84մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 484մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: 
Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 28-29 սահմանակետերով 
անցնում 424 մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 1143մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, 
այստեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հարավ, այնուհետև 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով և թիվ 34-52 սահմանակետերով անցնելով 
1368մ, հասնում է Զորական, Հաղթանակ և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8928մ է: 
  
  

ԶՈՐԱԿԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
«Գ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.21 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Թեղուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հաղարծին գյուղական համայնքին, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գոշ գյուղական համայնքին, հարավից և արևելքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Դիլիջան քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, 
արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Լոռու 
մարզին: 

  
 ԹԵՂՈՒՏ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Թեղուտ, Հաղարծին գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը ճանապարհի ոլորանով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 820մ, հասնում է ճանապարհի 
եզրի թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո արևելք, այնուհետև հարավ ու հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 6-24 սահմանակետերով անցնելով 4108մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրի թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-



արևելք, լանջով անցնում 674մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 
սահմանակետերով անցնում 791մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով հատելով ձորակներ, թիվ 31-35 սահմանակետերով անցնում 901մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, գետակի թիվ 36-43 սահմանակետերով անցնում 1279մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 45 սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ժայռերի հատման կետում գտնվող 
թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ժայռերի կատարներով` թիվ 47-51 
սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում է ժայռի կատարի վրա գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ, ուղիղ գծով անցնում 243մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1795մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 511մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անտառեզրով անցնում 137մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 313մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 356մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրի թիվ 59 սահմանակետով անցնում 925մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում 335մ, 
հասնում է թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 64 սահմանակետով անցնում 578մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, նույն ճանապարհով, թիվ 66 սահմանակետով անցնում 488մ, հատում է դաշտային ճանապարհները, 
հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 68-73 սահմանակետերով անցնում 1535մ, հասնում է թիվ 74 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, բնակավայրի արևմտյան եզրագծով, թիվ 75-78 սահմանակետերով անցնում 605մ, 
հասնում է Աղստև գետի ափին տեղադրված թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, գետի ոլորանների թիվ 80-84 սահմանակետերով անցնում 
776մ, հասնում է Աղստև գետի ափին տեղադրված թիվ 85 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, արևելք, ապա հարավ, անտառի եզրագծի թիվ 86-89 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծի թիվ 91-93 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում է 
Թեղուտ, Հաղարծին և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21709մ է: 
  

ԹԵՂՈՒՏ-ԳՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Թեղուտ, Հաղարծին և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի միջով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 5540 մ, հասնում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 473 մ, հասնում Թեղուտ, 
Գոշ գյուղական և Դիլիջան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6013 մ է: 
  

ԹԵՂՈՒՏ-ԴԻԼԻՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Թեղուտ, Գոշ գյուղական և Դիլիջան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
անտառի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 671մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորերը, անցնում է 1640մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք, հետո կրկին հյուսիս, հատելով 
դաշտային ճանապարհը և ձորակը, լանջով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 640մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, լանջով հասնում ձորին, նրանով թեքվում դեպի հյուսիս և 
անցնելով 625մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորերը, լանջով անցնում է 1147մ, հասնում 
թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 283մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 372մ, հասնում ձորի 



եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, 
ապա հյուսիս-արևելք, հատելով ձորեր, ձորի թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 1201մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառապատ 
լանջով անցնում 857մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հյուսիս, ապա 
արևելք, անտառապատ լանջերով անցնում 1119մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի ձորով, թիվ 15 սահմանակետով 
անցնում 2421մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-
արևելք, Պարզ լճի կողքով, ձորով հոսող գետով, թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնում 3857մ, հասնում 
անտառեզրի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
«Դիլիջան» ազգային պարկի եզրագծով` թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 4148մ, հասնում է թիվ 24 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղստև գետով անցնում 1156մ, հասնում գետի 
եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում երկաթգիծը, թեքվում դեպի 
հյուսիս, գագաթներով անցնում 891մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով, թիվ 
27-28 սահմանակետերով անցնելով 4611մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 29 սահմանակետին, այստեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով անցնում 2162մ, հասնում գագաթին գտնվող թիվ 30 
սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
գագաթներով, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 2816մ, հասնում գագաթի թիվ 32 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, ազգային պարկի եզրագծի 
ոլորապտույտներով` թիվ 33-41 սահմանակետերով անցնում է 3553մ, հասնում անտառեզրի թիվ 42 
սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Թեղուտի նախկին VI 
հատվածի հարավային եզրով և ազգային պարկի եզրագծով, թիվ 43-47 սահմանակետերով անցնում է 2652մ, 
հասնում անտառեզրի թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ազգային պարկի եզրագծի 
թիվ 49-50 սահմանակետերով անցնում է 2846մ, հասնում անտառի բացատի եզրի թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, անտառեզրի 
թիվ 52-72 սահմանակետերով շրջանցելով Դիլիջանի նախկին VIII հատվածի տարածքը և անցնելով 4501մ, հասնում 
է ձորակի եզրի թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով Դիլիջան-Վանաձոր մայրուղին (թիվ 79 սահմանակետ), ձորակի թիվ 74-79 սահմանակետերով անցնում է 
2302մ, հասնում է ձորաբերանի բարձունքի թիվ 80 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևմուտք, այնուհետև կրկին հարավ, գագաթներով, թիվ 81-87 սահմանակետերով անցնելով 3631մ, 
հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 88 սահմանակետին: Թիվ 88 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով կիսելով Դիլիջանի նախկին X հատվածը, թիվ 89-96 սահմանակետերով 
անցնում է 3178մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 97 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք և 
հարավ-արևելք, Դիլիջանի նախկին IX և X հատվածների և «Դիլիջան» ազգային պարկի հարավային եզրագծով, 
գագաթներով, թիվ 98-104 սահմանակետերով անցնելով 5205մ, հասնում է Թեղուտ գյուղական, Դիլիջան 
քաղաքային և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 58485մ է: 
  

ԹԵՂՈՒՏ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԹԵՂՈՒՏ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԹԵՂՈՒՏ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
«Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
   

  
Հավելված 18.22 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻԾԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 



ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Իծաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Նավուր գյուղական համայնքին, 

հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղավնավանք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` 
Գանձաքար գյուղական համայնքին:  

  
ԻԾԱՔԱՐ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Իծաքար, Նավուր և Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 416մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահամանակետով անցնում 
222մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 240մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
61մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում 202մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9-
14 սահմանակետերով անցնում 594մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 194մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հետո դարձյալ հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով, թիվ 17-26 
սահմանակետերով անցնելով 959մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 103մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում 74մ, հասնում է թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Հախում գետը, 
անցնում 646մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 31-43 
սահմանակետերով անցնում է 1138մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Այստեղ հատում է ձորակը, 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 45-48 սահմանակետերով անցնում 421մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-51 
սահմանակետերով անցնում 173մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 
52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 342մ, հասնում 
թիվ 53 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 54-57 
սահմանակետերով անցնում 395մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 202մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: 
Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 61-67 
սահմանակետով անցնում 1045մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անտառի եզրով, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 165մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 40մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 73-74 սահմանակետերով անցնելով 401մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 76 սահմանակետով անցնելով 240մ, հասնում է թիվ 77 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում թիվ 78 սահմանակետին: Թիվ 78 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 79 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 45մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 259մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 132մ, հասնում է խճուղու եզրին գտնվող թիվ 83 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 84 սահմանակետով 
անցնելով 588մ, հասնում է թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 86 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք և 
անցնելով 302մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 87 սահմանակետին: Թիվ 87 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 88 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 89 սահմանակետով անցնում 214մ, հասնում է թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 141մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 91 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և 
անցնելով 357մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 93 սահմանակետով 
անցնում 356մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 94 սահմանակետին, ապա թեքվում է 



հարավ-արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին: Թիվ 95 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 96-97 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 98 սահմանակետին: Թիվ 98 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 787մ, հասնում թիվ 99 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհները, Ճամբարակ-Բերդ ճանապարհը, թիվ 100 սահմանակետով անցնելով 896 մ, հասնում է թիվ 101 
սահմանակետին: Թիվ 101 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր, 
անտառի եզրով, թիվ 102-120 սահմանակետերով անցնելով 3805մ, հասնում է թիվ անտառի եզրին գտնվող թիվ 121 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է թիվ 122 
սահմանակետին: Թիվ 122 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 
անտառի եզրի ոլորաններով, թիվ 123-154 սահմանակետերով անցնում 4308մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բացատով անցնում 1120մ, հասնում անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 156 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, 
թիվ 157-159 սահմանակետերով անցնում 1047մ, հասնում թիվ 160 սահմանակետին: Թիվ 160 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 161 սահմանակետով անցնում 468մ, 
հասնում է թիվ 162 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 199մ, հասնում է գետի 
ափին գտնվող թիվ 163 սահմանակետին: Թիվ 163 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
Հախում գետի թիվ 164-183 սահմանակետերով անցնում 5840մ, հասնում է Հախում գետի ափին գտնվող Իծաքար, 
Աղավնավանք և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 30856մ է:  
  

ԻԾԱՔԱՐ-ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Իծաքար, Աղավնավանք և Գանձաքար գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև 
արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 635մ, հասնում է Հախում գետի վտակի 
միացման կետում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից նշված վտակով, թիվ 9-21 սահմանակետերով անցնում 
է 1472մ, հասնում Հախում գետի ափին գտնվող Իծաքար, Աղավնավանք և Նավուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2107մ է: 
  

ԻԾԱՔԱՐ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  
 Իծաքար, Գանձաքար և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս, ճանապարհի ոլորանների թիվ 1-
7 սահմանակետերով անցնում 1708մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 648մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, այնուհետև կրկին հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում է 1183մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 796մ, 
հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հետո 
հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 968մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի 
հարավ, անցնում 585մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին, ապա հատում է ձորակը, թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անցնում 292մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 18-74 
սահմանակետերով անցնում 11650 մ, հասնում Իծաքար, Գանձաքար և Աղավնավանք գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

  «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17830մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.23 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԼՃԿԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  
 Լճկաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է հյուսիսարևմտյան մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արճիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» 

հատվածով` Հաղթանակ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կողբ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արճիս գյուղական, «Ե»-«Զ» հատվածով` Այրում քաղաքային 
համայնքներին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Լոռու մարզին, «Է»-«Ը» հատվածով՝ պետական սահմանին (Վրաստանի 
Հանրապետություն), «Ը»-«Ա» հատվածով` Պտղավան գյուղական համայնքին:  

  
ԼՃԿԱՁՈՐ-ԱՐՃԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լճկաձոր, Արճիս և Պտղավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի և դաշտային ճանապարհի առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, առվի ոլորապտույտների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 
1229մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Լճկաձոր, Հաղթանակ և Արճիս գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1229մ է: 
  

ԼՃԿԱՁՈՐ-ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լճկաձոր, Հաղթանակ և Արճիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 117մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 
1126մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, այնուհետև միանում է ջրանցքին և 
նրանով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 163մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 352մ, հասնում է 
Հաղթանակ-Բագրատաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 291մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 410մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, ճանապարհով, գետով` թիվ 15-41 սահմանակետերով անցնում 2873մ, հասնում է Թումանյան տանող 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, Թումանյան տանող ճանապարհով` Դեբեդ գետին զուգահեռ թիվ 43-45 սահմանակետերով անցնում 424մ, 
հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 
306մ, հասնում Դեբեդ գետի եզրին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով, 
թիվ 49 սահմանակետով անցնում է 341մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 51 սահմանակետով անցնում 222մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք և թիվ 53-55 սահմանակետերով անցնելով 570մ, հասնում է Լճկաձոր, 
Հաղթանակ և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7187մ է: 
  

ԼՃԿԱՁՈՐ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լճկաձոր, Կողբ և Հաղթանակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 1-35 սահմանակետերով 
անցնում 4625մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 314մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով` թիվ 39-41 սահմանակետերով 
անցնում 976մ, հասնում է 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 43-45 
սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, ապա նորից հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 
47-64 սահմանակետերով անցնում 3297մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 65 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, անտառի 
եզրով, թիվ 66-78 սահմանակետերով անցնելով 2006մ, հասնում է Լճկաձոր, Կողբ և Արճիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12111մ է: 



  
ԼՃԿԱՁՈՐ-ԱՐՃԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
Լճկաձոր, Արճիս գյուղական և Այրում քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը պարբերաբար թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, 
Արճիս և Լճկաձոր համայնքների բնակավայրի եզրագծով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 276մ, հասնում է թիվ 2 
սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը Լճկաձորի բնակավայրի եզրագծով թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 150մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 471մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 296մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է արևելք, 
ապա հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 497մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 446մ, հասնում է թիվ 11 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 595մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 419մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 913մ, հասնում է թիվ 15 
սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով 
և թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1033մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, ճանապարհով, թիվ 18-40 սահմանակետերով անցնում է 2134մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող 
Լճկաձոր, Արճիս և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7231մ է : 
  

ԼՃԿԱՁՈՐ-ԱՅՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Լճկաձոր գյուղական, Այրում քաղաքային համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Դեբեդ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում է ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 8 
սահմանակետով անցնում 463մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակեին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 74մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, 
անցնում 254մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծն 
առվով` ջրի հոսանքի ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, 
արևելք, հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք և թիվ 12-29 սահմանակետերով անցնելով 2174մ, հասնում է առվի և 
անտառի հատման կետում գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծն անտառի 
եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 174մ, հասնում է ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից էլ ճանապարհով պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և 
հարավ-արևելք, թիվ 33-35 սահմանակետերով անցնում է 250մ, հասնում Լճկաձոր, Արճիս գյուղական և Այրում 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4176մ է: 
  

ԼՃԿԱՁՈՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
«Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԼՃԿԱՁՈՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ԼՃԿԱՁՈՐ-ՊՏՂԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 

  
Լճկաձոր, Արճիս և Պտղավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի և դաշտային ճանապարհի հատման խաչմերուկում, սահմանագիծը 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: 
Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով, ապա դաշտային ճանապարհով և թիվ 2-10 սահմանակետերով 
անցնում է 1343մ, հասնում է դաշտային և Հաղթանակ-Բագրատաշեն միջհամայնքային ճանապարհների հատման 



խաչմերուկում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք` լանջով թիվ 12 սահմանակետով անցնում 1054մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևելք, Հաղթանակ-Բագրատաշեն ճանապարհով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 668մ, հասնում թիվ 
17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհով` թիվ 18 
սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է Լճկաձոր, Պտղավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Վրաստանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3946մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.24 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Լուսահովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խաշթառակ գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նավուր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գանձաքար 
գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Իջևան քաղաքային համայնքին, 
արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լուսաձոր գյուղական համայնքին:  

ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»  

Լուսահովիտ, Խաշթառակ և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
113մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
268մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 705մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 7-14 
սահմանակետերով անցնում 995մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, բնակավայրի կողքով, թիվ 16-18 սահմանակետերով 
անցնում 763մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 755մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 30-31 
սահմանակետերով 714մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1344մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, լանջով անցնում 217մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, լանջով անցնում 271մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 950մ, հասնում է թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 464մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ, հատում դաշտային 
ճանապարհը, ձորակը, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 951մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 41 սահմանակետով անցնում 
1331մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 1384մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Լուսահովիտ, Խաշթառակ և Նավուր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12624մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Բարձունքի գագաթին գտնվող Լուսահովիտ, Նավուր և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 341մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ 
հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 735մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսահովիտ, Նավուր և 



Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1076մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Լուսահովիտ, Գանձաքար գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի (ցամաքած առվի հուն) եզրին, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք և ձորակի թիվ 1-22 
սահմանակետերով անցնելով 4595մ, հասնում է Լուսահովիտ, Գանձաքար և Նավուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4595մ է : 
  

ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ-ԻՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Լուսահովիտ, Լուսաձոր գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը գետով` հոսանքին հակառակ, 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 976մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 6 
սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հյուսիս, թիվ 7 սահմանակետով 
անցնում 754մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 9 
սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի և 
վարելահողերի կողքով անցնում 361մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա արևելք, հետո հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անտառի եզրով, թիվ 11-13 
սահմանակետերով անցնում 340մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 1479մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա 
անտառի միջով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 265մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող Լուսահովիտ, 
Գանձաքար գյուղական և Իջևանի քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4504մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Աղստև գետի ափին գտնվող Լուսահովիտ, Խաշթառակ և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, գետի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1408մ, հասնում գետի ափին գտնվող Լուսահովիտ, Լուսաձոր 
գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1408մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.25 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Լուսաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:  
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աչաջուր և «Բ»-«Գ» հատվածով` Ակնաղբյուր 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Խաշթառակ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Լուսահովիտ 
գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Իջևան քաղաքային, «Զ»-«Է» հատվածով` Գետահովիտ 
և «Է»-«Ը» հատվածով` Ենոքավան գյուղական համայնքներին, հարավից, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Ա» 
հատվածով` Սևքար գյուղական համայնքին: 

  
ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԱՉԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Լուսաձոր, Աչաջուր և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հյուսիս-արևմուտք, հետո` 



հարավ-արևմուտք, այնուհետև արևելք և հարավ, ճանապարհի ոլորապտույտներով, թիվ 1-29 սահմանակետերով 
անցնում 2922մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից նույն ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ (թիվ 36, թիվ 42 սահմանակետերում), թիվ 31-44 
սահմանակետերով անցնելով 1314մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
ձորակը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 204մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 46 սահմանակետին: 
Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակներ, ջրաբաժանի թիվ 47 
սահմանակետով անցնում է 662մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 48 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհներ, լանջով անցնում է 1048մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
դաշտային ճանապարհով, թիվ 50-53 սահմանակետերով անցնում 743մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 54 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի հոսող առվով, թիվ 55-66 սահմանակետերով 
անցնելով 1536մ, հասնում է թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, լանջով, հետո գագաթներով` թիվ 68-76 սահմանակետերով անցնելով 2630մ, 
հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 77 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, 
ջրբաժանի թիվ 78-106 սահմանակետերով անցնելով 3515մ, հասնում թիվ 107 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 108-110 սահմանակետերով անցնում 804մ, հասնում թիվ 111 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 112 սահմանակետին: Թիվ 112 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 447մ, հասնում թիվ 113 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջերով, թիվ 115-117 սահմանակետերով անցնելով 895մ, հասնում թիվ 118 սահմանակետին, թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 81 մ, հասնում թիվ 119 սահմանակետին: Թիվ 119 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջերով, թիվ 120-123 սահմանակետերով անցնելով 683մ, հասնում թիվ 124 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս, անտառի եզրագծով, թիվ 125-128 
սահմանակետերով անցնելով 1615մ, հասնում է Ագրիջա գետի վտակի եզրին գտնվող Լուսաձոր, Աչաջուր և 
Ակնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19327մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Լուսաձոր, Ակնաղբյուր և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Ագրիջա գետի վտակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա 
հարավ-արևելք, վտակի 1-13 սահմանակետերով անցնում 3778մ, հասնում վտակի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում է 773մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, ձորակով, թիվ 16-30 սահմանակետերով անցնում 1480մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 591մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 445մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 814մ, հասնում Լուսաձոր-Ակնաղբյուր միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, ապա կրկին թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 814մ, հասնում Աղստև գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Ակնաղբյուր և Խաշթառակ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8694մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Աղստև գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Խաշթառակ և Ակնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Աղստև գետով թեքվում է դեպի հարավ, ձորի 
ոլորանների թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 2853մ, հասնում գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Խաշթառակ և 
Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2853մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Աղստև գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Խաշթառակ և Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, գետի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 1408մ, հասնում գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Լուսահովիտ 



գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 
 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1408մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԻՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Աղստև գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Լուսահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետի հոսանքով թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 71մ, հասնում Աղստև գետի ափին գտնվող Լուսաձոր, Գետահովիտ գյուղական և Իջևան 
քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 71մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Լուսաձոր, Գետահովիտ գյուղական և Իջևան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, 
գետի ոլորանների թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 1397մ, հասնում է Աղստև գետի և նրա վտակի հատման 
կետում գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 303մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 245մ, 
հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 268մ, հասնում թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 183 մ, 
հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում 
578մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 25-28 
սահմանակետերով անցնում 436մ, հասնում խճուղու եզրին գտնվող Լուսաձոր, Գետահովիտ և Ենոքավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3412մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ԵՆՈՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
 Լուսաձոր, Ենոքավան և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս, լանջով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 726մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 13 
սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի արևելք, լանջով, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 
233մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, լանջի թիվ 17-
19 սահմանակետերով անցնելով 688մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 21 
սահմանակետով անցնում 222մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 23 
սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի 
հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 25 սահմանaկետով անցնում 107մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնելով 287մ, 
հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հետո հյուսիս, 
այնուհետև կրկին հյուսիս-արևմուտք. լանջով, թիվ 30-33 սահմանակետերով անցնում 1057մ, հասնում թիվ 34 
սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, հետո 
կրկին հյուսիս-արևելք, անտառապատ լանջով հատելով բարձունքի գագաթը, 35-39 սահմանակետերով անցնում է 
1271մ, հասնում Ագրիջա գետի ափին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի 
արևելք, գետի թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնելով 1112մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 
սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 53-55 սահմանակետերով 
անցնում 1024մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
անտառի եզրով, թիվ 57 սահմանակետով անցնում 373մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը այգեգործական ամառանոցներ տանող ճանապարհով 
թեքվում է դեպի արևելք, հատում ճանապարհների խաչմերուկը, անցնում 361մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 59 
սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 
60-62 սահմանակետերով անցնելով 1200մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի եզրով անցնում 448մ, հասնում թիվ 64 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 65-69 սահմանակետերով անցնելով 2747մ, 
հասնում է թիվ 70 սահմանակետին: Թիվ 70 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
այնուհետև հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 71-78 սահմանակետերով անցնելով 1947մ, հասնում է թիվ 79 



սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով` թիվ 80-82 
սահմանակետերով անցնում 1106մ, հասնում խճուղու եզրին գտնվող Լուսաձոր, Ենոքավան և Գետահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16131մ է: 
  

ԼՈՒՍԱՁՈՐ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

 Լուսաձոր, Աչաջուր և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, ձորի թիվ 1-34 սահմանակետերով անցնում 5795մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման կետում 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը` թիվ 36-47 սահմանակետերով անցնում է 1830մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 48 
սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 49-
50 սահմանակետերով անցնում 385մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկի թիվ 51 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 
459մ, հասնում ձորակի հետ միացման թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 55-62 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորակի թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում է 817մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջերով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 68-72 սահմանակետերով անցնում է 1088մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 73 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 74-101 սահմանակետերով 
անցնում 3679մ, հասնում թիվ 102 սահմանակետին: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, լանջերով, թիվ 103-106 սահմանակետերով անցնում 1053մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 107 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակի թիվ 108 սահմանակետով անցնում 1269մ, 
հասնում ձորակի եզրի թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջով անցնում 832մ, հասնում «Կիզիլկայա» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 110 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, ժայռերի եզրի թիվ 
111-120 սահմանակետերով անցնում է 2777մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Լուսաձոր, Սևքար և Գետահովիտ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  
Հավելված 18.26 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՇԹԱՌԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Խաշթառակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աչաջուր և «Բ»-«Գ» հատվածով` Դիտավան 

գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Այգեհովիտ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Վազշեն, «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Պառավաքար և «Զ»-«Է» հատվածով` Նավուր գյուղական համայնքներին, հարավից «Է»-«Ը» 
հատվածով` Լուսահովիտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Լուսաձոր և «Թ»-«Ա» 
հատվածով` Ակնաղբյուր գյուղական համայնքներին:  

  
ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ԱՉԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Խաշթառակ, Աչաջուր և Ակնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1139մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
454մ, հասնում Խաշթառակ, Աչաջուր և Դիտավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1593մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ԴԻՏԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 



  
Խաշթառակ, Դիտավան և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 466մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 
446մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
նշված ճանապարհի թիվ 3 սահմանակետով անցնում 246մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 
4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 5-11 սահմանակետերով անցնում 614մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 13-20 սահմանակետերով անցնում 994մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, նույն ճանապարհի թիվ 
20-21 սահմանակետերով անցնում 508մ, հասնում է Խաշթառակ, Դիտավան և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3274մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Խաշթառակ, Դիտավան և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 
718մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 310մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 634մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 10 
սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 11-12 
սահմանակետերով անցնում 446մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջով անցնում 199մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 498մ, հասնում է գագաթի վրա գտնվող գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 414մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 270մ, հասնում 
է ձորակի եզրի թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հարավ, ձորի թիվ 21-26 սահմանակետերով անցնում 479մ, հասնում է Խաշթառակ, Այգեհովիտ և Վազաշեն 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3968մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ՎԱԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Խաշթառակ, Վազաշեն և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում բնական աղբյուրների մոտ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով անցնում 
165մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 2 սահմանակետով 
անցնում 217մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով 
անցնում 151մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում առվի եզրին գտնվող 
Խաշթառակ, Վազաշեն և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1090մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Խաշթառակ, Պառավաքար և Վազաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, առվին զուգահեռ թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 284մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ անցնում 501մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 288մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 123մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 605մ, հասնում Խաշթառակ, Նավուր և Պառավաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1801մ է: 



  
ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 

  
Նավուր, Խաշթառակ և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 94մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 607մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող Խաշթառակ, Նավուր և Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 701մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Խաշթառակ, Լուսահովիտ և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 
113մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
268մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 
սահմանակետով անցնում 705մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 7-14 
սահմանակետերով անցնում 995մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, բնակավայրի կողքով, թիվ 16-18 սահմանակետերով 
անցնում 763մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնում 1319մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում է 755մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 30-31 
սահմանակետերով 714մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1344մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը 
կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, լանջով անցնում 217մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, լանջով անցնում 271մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 950մ, հասնում է թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 464մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ, հատում դաշտային 
ճանապարհը, ձորակը, թիվ 39 սահմանակետով անցնում 951մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 41 սահմանակետով անցնում 
1331մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 1384մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Խաշթառակ, Լուսահովիտ և Նավուր գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12624մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Աղստև գետի ափին գտնվող Խաշթառակ, Լուսաձոր և Ակնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Աղստև գետով թեքվում է դեպի հարավ, ձորի 
ոլորանների թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնում 2853մ, հասնում գետի ափին գտնվող Խաշթառակ, Լուսաձոր և 
Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2853 մ է: 
  

ԽԱՇԹԱՌԱԿ-ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
 Խաշթառակ, Ակնաղբյուր և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվոմ է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրի 
հոսանքին հակառակ` գետի թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնելով 2103մ, հասնում է գետի եզրին գտնվող 
Խաշթառակ, Ակնաղբյուր և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2103մ Է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  



  
Հավելված 18.27 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՉԱՐՁԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Խաչարձան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնավանք գյուղական համայնքին, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» 
հատվածով` Գոշ գյուղական համայնքին:  

  
ԽԱՉԱՐՁԱՆ-ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Խաչարձան, Աղավնավանք և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 1010մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 286մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որը գտնվում է Թարսաչայ գետի 
ափին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 
անցնում 2078մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թարսաչայ գետի ոլորապտույտներով` հոսանքին հակառակ, թիվ 4-11 
սահմանակետերով անցնում 472մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով հոսող գետի թիվ 13-23 սահմանակետերով 
անցնում 1511մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 12մ, հասնում է 
ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 587մ, հասնում է բարձունքի թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1004մ, հասնում է Խաչարձան, Աղավնավանք գյուղական 
համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6960մ է: 
  

ԽԱՉԱՐՁԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 

ԽԱՉԱՐՁԱՆ-ԳՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»  

Խաչարձան, Աղավնավանք և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 817մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում Գոշ տանող միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 686մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 2301մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 700մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: 
Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 376մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 172մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 10-12 
սահմանակետերով անցնում 974մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 266մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, 
անցնում 192մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, գոմերի մոտով անցնում 
81մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 674մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 43մ, 
հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 439մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 24 
սահմանակետով անցնում 277մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 60մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը: Թիվ 26 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի 



եզրով` թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 964մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
դաշտային ճանապարհը, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
անտառի եզրով, թիվ 33-41 սահմանակետերով անցնում 1616մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 43 
սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 45 
սահմանակետով անցնում 376մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից անտառի 
եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 47-49 
սահմանակետերով անցնում 679մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, լանջով, թիվ 51 սահմանակետով անցնում 519մ, հասնում է անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը անտառի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հարավ և հարավ-արևելք, թիվ 53-72 սահմանակետերով անցնում 3546մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 
73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ անտառեզրի ոլորապտույտներով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք, թիվ 73-88 սահմանակետերով անցնում 2158մ, հասնում է բարձունքի 
գագաթին գտնվող թիվ 89 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
719մ, հասնում է գագաթին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը, 
պարբերաբար թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը և դաշտային 
ճանապարհը, անտառեզրի ոլորանների թիվ 91-109 սահմանակետերով անցնում է 3910մ, հասնում թիվ 110 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 111-117 սահմանակետերով 
անցնում 2141մ, հասնում է թիվ 118 սահմանակետին: Թիվ 118 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 191մ, հասնում է թիվ 119 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 120-133 սահմանակետերով անցնում 1867մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 
134 սահմանակետին: Թիվ 134 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, անտառի եզրի ոլորապտույտներով հատելով ձորակներ, թիվ 135-185 սահմանակետերով անցնում է 5977մ, 
հասնում է անտառեզրի թիվ 186 սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրագծով թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 
արևելք. հարավ, կրկին հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծի թիվ 187-209 սահմանակետերով անցնում է 3935մ, 
հասնում թիվ 210 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 17մ, հասնում է անտառի եզրով անցնող 
դաշտային ճանապարհի թիվ 211 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 212-214 սահմանակետերով անցնում 647մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 215 սահմանակետին: 
Թիվ 215 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառի 
եզրագծի թիվ 216-231 սահմանակետերով անցնում 2294մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 232 
սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 233-234 սահմանակետերով 
անցնում 726մ, հասնում է Խաչարձան, Գոշ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 40181մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.28 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՎԱՆ (ԻՋԵՎԱՆԻ ՇՐՋԱՆ) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սարիգյուղ գյուղական համայնքին, հարավից և 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևքար գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հաղարծին 
գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Լոռու մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Կիրանց գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Աճարկուտ և «Է»-«Ա» հատվածով` 
Կիրանց գյուղական համայնքներին:  

  
ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Սարիգյուղ և Կիրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, Կիրանց գետով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, 
թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1883մ, հասնում է Սարիգյուղ-Ծաղկավան տանող ճանապարհի հատման 



կետում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 262մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով` ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թիվ 15-18 
սահմանակետերով անցնում 1338մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 
631մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհները և թիվ 24-26 
սահմանակետերով անցնելով 436մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 28 սահմանակետով անցնում 141մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 397մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 1098մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 
է 1188մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհի ոլորաններով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 48-55 սահմանակետերով անցնում 2312մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 57-63 սահմանակետերով անցնում 1439մ, հասնում է անտառեզրի 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով 
անցնում 226մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Սարիգյուղ և Սևքար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11453մ է:  
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Ձորի եզրին գտնվող Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Սարիգյուղ և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև 
հյուսիս, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 525մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորը, լանջով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 2571մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, 
լանջով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 5161մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնում 4132մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 15-34 
սահմանակետերով անցնում է 3187մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 1167մ, հասնում է Աղբուղա 
գետի ափին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, 
թիվ 44-50 սահմանակետերով անցնում 1688մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 800մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 53-58 սահմանակետերով անցնում է 2024մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 60-62 սահմանակետերով անցնում 934մ, հասնում է Ծաղկավան (Իջևանի 
շրջան), Սևքար և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22188մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Աղբուղա գետի ափին գտնվող Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Հաղարծին գյուղական համայնքների և Լոռու 
մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, Աղբուղա գետով, թիվ 1-37 սահմանակետերով անցնում 5052մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ, հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակները, թիվ 39-
45 սահմանակետերով անցնում 1286մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 47-52 սահմանակետերով անցնում 939մ, հասնում 
Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Հաղարծին և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7277մ է: 



  
ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կիրանց գետի ափին գտնվող Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Կիրանց և Աճարկուտ գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
Կիրանց գետի թիվ 1-90 սահմանակետերով անցնում 18904մ, հասնում է գետի ակունքին գտնվող Ծաղկավան 
(Իջևանի շրջան), Կիրանց գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18904մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ԱՃԱՐԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Ասկիպարա գետի ափին գտնվող Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Աճարկուտ և Կիրանց գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, նշված գետի 
վտակով, թիվ 1-14 սահմանակետերով անցնում 2049մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի արևելք, հատելով ձորակներ, լանջով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 3228մ, հասնում է ձորի մեջ 
գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 
19-45 սահմանակետերով անցնում 4040մ, հասնում է Կիրանց գետի ափին գտնվող Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), 
Աճարկուտ, և Կիրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9317մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Կիրանց և Սարիգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 922մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղ հատում է Կիրանց-Ծաղկավան միջգյուղյա ճանապարհը, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 1000մ, հասնում է Սևքար-Սարիգյուղ 
ավտոխճուղու հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 133մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1046մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 519մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 187մ, հասնում է Կիրանց գետի ափին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում է 558մ, 
հասնում Ծաղկավան (Իջևանի շրջան), Կիրանց և Աճարկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ա» հանգուցային սահմանակետին:  

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4905մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.29 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՎԱՆ (ՏԱՎՈՒՇԻ ՇՐՋԱՆ) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Չինչին և «Գ»-«Դ» 

հատվածով` Պառավաքար գյուղական համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` 
Վարագավան գյուղական համայնքին: 

  



ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՏԱՎՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Տավուշ և Վարագավան գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով հատելով դաշտային ճանապարհները, բարձունքները և անտառի 
բացատները, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում է 2201մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 96մ, հասնում առվակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, առվակի թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 482մ, հասնում 
առվի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 524մ, հասնում առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 361մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում առվակը, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1306մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհները, 
թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում է 1040մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 323մ, հասնում Հախում գետի ափին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: 
Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետի 
թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 675մ, հասնում Հախում գետի եզրին գտնվող Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), 
Տավուշ և Չինչին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7007մ է : 
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՉԻՆՉԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

 Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Չինչին և Տավուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հախում գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Հախում գետով անցնում 5244մ, հասնում գետի ափին տեղադրված թիվ 1 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, անտառի եզրով, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնելով 491մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառապատ լանջով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 321մ, հասնում անտառի 
եզրի բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հյուսիս, հետո արևմուտք, անտառապատ լանջի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 254մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 382մ, հասնում ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 
11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 12-17 
սահմանակետերով անցնում 1583մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 265մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 20 սահմանակետով 
անցնում 426մ, հասնում լանջի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև պարբերաբար թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հորիզոնականների ուղղությամբ թիվ 22-26 սահմանակետերով անցնում 
1533մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 462մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Չինչին և Պառավաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10961մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Պառավաքար և Վարագավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
գետի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 313մ, հասնում Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Պառավաքար և Չինչին 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 313մ է: 
  

ԾԱՂԿԱՎԱՆ-ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  

Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Վարագավան և Տավուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 



դեպի հյուսիս-արևմուտք, Հախում գետի ոլորաններով անցնում 3521մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, այնտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բլուրներով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 432մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 785մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, անտառի եզրագծով, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնելով 2608մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 502մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, անտառի եզրագծով անցնում 236մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնում 
4457մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, 
հետո կրկին հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 39-47 սահմանակետերով անցնում 2831մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 48 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով անցնում 744մ, հասնում գետի ափին 
գտնվող Ծաղկավան (Տաուշի շրջան), Պառավաքար և Վարագավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16296մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.30 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԿԻՐԱՆՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կիրանց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բերքաբեր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Սարիգյուղ գյուղական 
համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքին, 
հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Աճարկուտ և «Զ»-«Է» հատվածով` Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական 
համայնքներին, հարավից և արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Լոռու մարզին, հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` 
Ոսկեպար, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Ոսկեպար (Ասկիպար) և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Ոսկեպար գյուղական 
համայնքներին: 

  
ԿԻՐԱՆՑՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ԲԵՐՔԱԲԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Կիրանց, Բերքաբեր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 50մ, հասնում է Ասկիպարա գետի ափին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, 
գետով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 
845մ, հասնում է Ասկիպարա գետի և նրա վտակի հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը վտակով թեքվում է դեպի հարավ, հոսանքի հակառակ ուղղությամբ` թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 538մ, հասնում է Ասկիպարա գետի վտակի ափին գտնվող Կիրանց, Բերքաբեր և 
Սարիգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1432մ է: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

 Կիրանց, Բերքաբեր և Սարիգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Ակսիպարա գետի վտակի ափին, սահմանագիծը վտակով` հոսանքի հակառակ 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 190մ, հասնում է Կիրանց, Սարիգյուղ և Ծաղկավան 



(Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  
«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 190մ է: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կիրանց, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Սարիգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 922մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղ հատում է Կիրանց-Ծաղկավան միջգյուղյա ճանապարհը, 
ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 1000մ, հասնում է Սևքար-Սարիգյուղ 
ավտոխճուղու հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 133մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 1046մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 539մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 519մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 187մ, հասնում է Կիրանց գետի ափին գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, գետով, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում է 558մ, 
հասնում Կիրանց, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Աճարկուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4905մ է: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ԱՃԱՐԿՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Կիրանց, Աճարկուտ և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Կիրանց գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, նշված գետի թիվ 1-73 սահմանակետերով անցնում 6784մ, հասնում է 
Ասկիպարա գետի ափին գտնվող Կիրանց, Աճարկուտ և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6784մ է:  
  

ԿԻՐԱՆՑ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Կիրանց գետի ափին գտնվող Կիրանց, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Աճարկուտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
Կիրանց գետի թիվ 1-90 սահմանակետերով անցնում 18904մ, հասնում է գետի ակունքին գտնվող Կիրանց, 
Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18904մ է: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

 «Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ՈՍԿԵՊԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»  
  

Ոսկեպար, Կիրանց և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 471մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 880մ, 
հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 7-21 սահմանակետերով հատելով դաշտային ճանապարհը, 
անցնում է 6586մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից էլ պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք 
և հյուսիս-արևմուտք, խոտհարքների միջով անցնող դաշտային ճանապարհի թիվ 23-30 սահմանակետերով անցնում 
է 1868մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում է 1083մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 39-59 սահմանակետերով անցնում 



է 6022մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող «Սաուխբուլախ» եռանկյունաչափական կետին, որը 
համընկնում է Կիրանց, Ոսկեպար գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16907 մ է: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ՈՍԿԵՊԱՐ (ԱՍԿԻՊԱՐ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
«Թ»-«Ժ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կիրանց և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
  

ԿԻՐԱՆՑ-ՈՍԿԵՊԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»  
  

Կիրանց, Ոսկեպար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 284մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակներ, անցնում 
401մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 415մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 263մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 386մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
133մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Կիրանց, Ոսկեպար և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2186մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.31 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈԹԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Կոթի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին 

(Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ոսկեվան գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Բարեկամավան գյուղական համայնքին:  

  
ԿՈԹԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿՈԹԻ-ՈՍԿԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Կոթի, Բարեկամավան և Ոսկեվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
(«Կոշկոտան» եռանկյունաչափական կետ) անցնում է 838մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևելք, անցնում 112մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնելով 922մ` հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 235մ, հասնում Կոթի, Ոսկեվան 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2106մ է: 
  

ԿՈԹԻ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 
  



Կոթի, Բարեկամավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և 
հարավ` հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում է 1287մ, հասնում թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 351մ, հասնում է 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 462մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի արևմուտք, անցնում 176մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 189մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 399մ, հասնում անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 
14 սահմանակետով անցնում 196մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հարավ, ապա հյուսիս-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 265մ, հասնում 
թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
147մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 382մ, հասնում է 
թիվ 20 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 
21-22 սահմանակետերով անցնում 1238մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 388մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում է 306մ, 
հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 345մ, 
հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 
31-32 սահմանակետերով անցնում 271մ, հասնում է ճանապարհի եզրի բարձունքի վրա գտնվող թիվ 33 
սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անտառի եզրով հատելով դաշտային 
ճանապարհը, անցնում է 52մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 35-38 սահմանակետերով անցնելով 2026մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում գետակը, անցնում 733մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
317մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 
793մ, հասնում է Կոթի-Ոսկեվան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 44 սահմանակետով անցնում 122մ, 
հասնում է Կոթի-Ոսկեվան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից 
ճանապարհի ոլորաններով թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 346մ, հասնում Կոթի, Բարեկամավան և 
Ոսկեվան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10791մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.32 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՂԲ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Կողբ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Վրաստանի 

Հանրապետություն) և «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևելքից և 
հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բերդավան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջուջևան և 
«Ե»-«Զ» հատվածով` Բարեկամավան գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` 
Դովեղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Լոռու մարզին, «Ը»-«Թ» հատվածով` Արճիս, 
«Թ»-«Ժ» հատվածով` Լճկաձոր, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Հաղթանակ և «Ի»-«Ա» հատվածով` Զորական գյուղական 
համայնքներին: 

  
ԿՈՂԲ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  



ԿՈՂԲ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ԿՈՂԲ-ԲԵՐԴԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Կողբ, Բերդավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով` թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1212մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 2712մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 719մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, անցնում 543մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17 սահմանակետով անցնելով 327մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև 
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնելով 710մ, հասնում է թիվ 20 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 78մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով 
անցնում 549մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 741մ, հասնում 
թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը և թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 848մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, որը գտնվում 
է Բերդավան-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհի եզրին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը վերը նշված 
ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնելով 318մ, հասնում է թիվ 30 
սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
միջհանայնքային ճանապարհով, թիվ 31-52 սահմանակետերով անցնելով 3053մ, հասնում է դաշտային և 
միջհամայնքային ճանապարհների հատման խաչմերուկի թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 54-66 սահմանակետերով անցնում 1531մ, 
հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, այստեղից անտառի եզրով 
պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 68-71 սահմանակետերով, Փափաքար կոչվող 
բարձունքով անցնելով 655մ, հասնում է դեպի գյուղ տանող դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 72 
սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում ձորը, դաշտային 
ճանապարհը և, անցնելով 849մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք և հյուսիս-
արևելք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 564մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 296մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 77 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով, թիվ 78-91 սահմանակետերով անցնում 2034մ, հասնում 
միջհամայնքային կամրջի վրա գտնվող թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ, Բերդավան-Զորավան միջհամայնքային ճանապարհով և Բերդավանի բնակավայրի արևմտյան 
եզրագծով` թիվ 93-96 սահմանակետերով անցնելով 977մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 97 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, շրջանցում է բնակավայրը, նրա եզրագծի ոլորանների թիվ 
98-108 սահմանակետերով անցնում 1346մ, հասնում թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի միջով անցնում 186մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 111-114 սահմանակետերով անցնում 1397մ, 
հասնում թիվ 115 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 468մ, հասնում թիվ 116 
սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, 
դաշտային ճանապարհին զուգահեռ թիվ 117-126 սահմանակետերով անցնելով 1989մ, հասնում է թիվ 127 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի միջով անցնում 162մ, հասնում թիվ 128 
սահմանակետին: Թիվ 128 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 303մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 129 սահմանակետին, այստեղ հատում է դաշտային 
ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծին զուգահեռ թիվ 130-139 սահմանակետերով 
անցնելով 2428մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 140 սահմանակետին: Թիվ 140 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անտառին և ճանապարհին զուգահեռ թիվ 
141-148 սահմանակետերով անցնում է 1735մ, հասնում թիվ 149 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, անտառի եզրագծին զուգահեռ թիվ 150 սահմանակետով անցնելով 922մ, 
հասնում է թիվ 151 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 152-
153 սահմանակետերով անցնում 657մ, հասնում թիվ 154 սահմանակետին: Թիվ 154 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով` թիվ 155-156 սահմանակետերով անցնելով 
1901մ, հասնում է թիվ 157 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 718մ, հասնում թիվ 
158 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 159 սահմանակետով անցնում 361մ, հասնում 
թիվ 160 սահմանակետին: Թիվ 160 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
սեփականաշնորհված վարելահողերի կողքով հատելով ճանապարհը, թիվ 161 սահմանակետով անցնում է 278մ, 
հասնում միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 162 սահմանակետին: Թիվ 162 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով` թիվ 163-168 
սահմանակետերով անցնելով 1211մ, հասնում է թիվ 169 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակներ, անտառի միջով` թիվ 170-178 սահմանակետերով անցնում է 1074մ, հասնում թիվ 179 
սահմանակետին: Թիվ 179 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, 
այնուհետև հարավ-արևելք, հատելով առվակներ, անտառի միջով` թիվ 180-189 սահմանակետերով 
անցնելով1460մ, հասնում է բացատի եզրի թիվ 190 սահմանակետին, այստեղից շրջանցելով բացատը, թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, թիվ 191-201 սահմանակետերով անցնում է 2702մ, հասնում է թիվ 
202 սահմանակետին: Թիվ 202 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով 
հատելով ձորակներ, թիվ 203-208 սահմանակետերով անցնում է 3343մ, հասնում է թիվ 209 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, անտառի միջով թիվ 210-220 
սահմանակետերով անցնում 2657մ, հասնում է թիվ 221 սահմանակետին, թիվ 221 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի ոլորապտույտներով, 
բացատներով, թիվ 222-262 սահմանակետերով անցնում է 4707մ, հասնում թիվ 263 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 478մ, հասնում ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 264 
սահմանակետին, թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի դաշտային ճանապարհին 
զուգահեռ թիվ 265-270 սահմանակետերով անցնում 2185մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 
271 սահմանակետին: Թիվ 271 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհին զուգահեռ թիվ 272-276 սահմանակետերով անցնում է 1085մ, հասնում առվի եզրի թիվ 277 
սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվին զուգահեռ անցնում 655մ, հասնում 
թիվ 278 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
392մ, հասնում Չայկաշին գետի վտակի ափին գտնվող թիվ 279 սահմանակետին: Թիվ 279 սահմանակետից 
սահմանագիծը վերը նշված վտակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, վտակի թիվ 280-284 
սահմանակետերով անցնում 1254մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 285 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, ձորով, թիվ 285-294 սահմանակետերով անցնելով 1382մ, հասնում է Կողբ, 
Բերդավան և Ջուջևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 58146մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ՋՈՒՋԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կողբ, Ջուջևան և Բերդավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 923մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
առվով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 466մ, հասնում առվի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 691մ, հասնում Կողբ, Ջուջևան և Բարեկամավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2080մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Կողբ, Բարեկամավան և Ջուջևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 461մ, հասնում Կողբ, Բարեկամավան և Դովեղ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 882մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Կողբ, Դովեղ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ 
դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 403մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի 



հարավ, անցնում 541մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը ձորով հոսող գետակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետակի թիվ 4-10 սահմանակետերով 
անցնում 1566մ, հասնում է Կողբ, Դովեղ և Բարեկամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2512մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանի հետ: 
  

ԿՈՂԲ-ԱՐՃԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Կողբ, Արճիս և Հաղթանակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառեզրի դաշտային ճանապարհի 
ոլորապտույտներով, թիվ 1-28 սահմանակետերով անցնում 4124մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
Կողբ, Արճիս գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4124մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ԼՃԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Կողբ, Հաղթանակ և Լճկաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 1-35 սահմանակետերով 
անցնում 4625մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 37 սահմանակետով անցնում 314մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով` թիվ 39-41 սահմանակետերով 
անցնում 976մ, հասնում է 42 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 43-45 
սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, ապա նորից հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 
47-64 սահմանակետերով անցնում 3297մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 65 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, անտառի 
եզրով, թիվ 66-78 սահմանակետերով անցնելով 2006մ, հասնում է Կողբ, Լճկաձոր և Արճիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12111մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
 Կողբ, Հաղթանակ և Զորական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 166մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորապտույտներով` թիվ 2-16 սահմանակետերով անցնում 1647մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհների հատման խաչմերուկում գտնվող Կողբ, Հաղթանակ և Լճկաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1813մ է: 
  

ԿՈՂԲ-ԶՈՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա» 
  
Կողբ, Զորական գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը միջհամայնքային ճանապարհով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնելով 1938մ, հասնում է 
ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնում 470մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 18-24 
սահմանակետերով անցնում 919մ, հասնում է ճանապարհի թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 467մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, ճանապարհի թիվ 30-43 
սահմանակետերով անցնելով 1889մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին, այստեղից անտառեզրի 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 45-55 սահմանակետերով 
անցնելով 1470մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 57-81 սահմանակետերով անցնում 
3102մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 82 սահմանակետին, այստեղից 
դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 83-95 սահմանակետերով 
անցնելով 989մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Կողբ, Զորական և Հաղթանակ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ի»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11248մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.33 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՂԱՐԾԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հաղարծին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական 

համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևքար, «Գ»-«Դ» հատվածով` Ենոքավան, «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Գետահովիտ, «Ե»-«Զ» հատվածով` Գանձաքար և «Զ»-«Է» հատվածով` Հովք գյուղական համայնքներին, հարավից 
«Է»-«Ը» հատվածով` Գոշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Թեղուտ գյուղական 
համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Լոռու մարզին: 

  
ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Աղբուղա գետի ափին գտնվող Հաղարծին, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների և Լոռու 

մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, Աղբուղա գետով, թիվ 1-37 սահմանակետերով անցնում 5052մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ, հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակները, թիվ 39-
45 սահմանակետերով անցնում 1286մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 47-52 սահմանակետերով անցնում 939մ, հասնում 
Հաղարծին, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7277մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Հաղարծին, Սևքար և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 529մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը պարբերաբար թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և 
հարավ-արևելք, հատելով ջրհավաքները, լանջերով, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 1500մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, 
թեքվում հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 11-14 
սահմանակետերով անցնում 1360մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 16-17 
սահմանակետերով անցնում 1123մ, հասնում է ձորի և Խաչբուլաղ գետի հատման կետում գտնվող թիվ 18 
սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի արևելք, գետի թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 
2293մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Հաղարծին, Սևքար և Ենոքավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6806մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԵՆՈՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 



  
 Հաղարծին, Ենոքավան և Գետահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-10 
սահմանակետերով անցնում է 1471մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 12-
14 սահմանակետերով անցնելով 367մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորով` թիվ 16-36 սահմանակետերով անցնում 
6006մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Հաղարծին, Ենոքավան և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7843մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Հաղարծին, Գետահովիտ և Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը ժայռերի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-10 սահմանակետերով 
անցնում 454մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Գետահովիտ, Հաղարծին և Ենոքավան գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 454մ է:  
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

Աղստև գետի վտակի եզրին գտնվող Հաղարծին, Գանձաքար և Գետահովիտ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
հարավ, ձորեզրի ժայռերի կատարներով` թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 1912մ, հասնում է Աղստև գետի 
վտակի ափին գտնվող Հաղարծին, Գանձաքար և Հովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1912մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ՀՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Աղստև գետի վտակի ափին գտնվող Հաղարծին, Հովք և Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վտակով անցնում 910մ, 
հասնում է վտակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 35մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի 
կատարներով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1197մ, հասնում է ժայռի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 509մ, հասնում է ժայռի վրա 
տեղադրված թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով 
անցնում 753մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրով անցնում 1189մ, հասնում է «Ապաչեքար» կոչվող եռանկյունաչափական 
թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում առուն և թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 
3283մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 440մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 389մ, հասնում է Իջևան-Դիլիջան ճանապարհի եզրին գտնվող Հաղարծին, Հովք 
և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8707մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԳՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

Հաղարծին, Գոշ և Հովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, 
որը գտնվում է Աղստև գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհով, անտառի 
եզրագծով, Աղստև գետին զուգահեռ անցնում է 619մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 650մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 662մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառեզրի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 681մ, 
հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և արևմուտք, 
հատելով դաշտային ճանապարհներ և առուներ, անտառի եզրով, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնելով 825մ, 
հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-



արևմուտք, անտառեզրի ոլորապտույտներով հատելով առուներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 10-14 
սահմանակետերով անցնում է 1075մ, հասնում Հաղարծին, Գոշ և Թեղուտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4510մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԹԵՂՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»  
  

Հաղարծին, Թեղուտ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը ճանապարհի ոլորանով թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 820մ, հասնում է ճանապարհի 
եզրի թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո արևելք, այնուհետև հարավ ու հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 6-24 սահմանակետերով անցնելով 4108մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրի թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, լանջով անցնում 674մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից 
սահմանագիծը հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 
սահմանակետերով անցնում 791մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով հատելով ձորակներ, թիվ 31-35 սահմանակետերով անցնում է 901մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, գետակի թիվ 36-43 սահմանակետերով անցնում 1279մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
թիվ 45 սահմանակետով անցնում 479մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ժայռերի հատման կետում գտնվող 
թիվ 46 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ժայռերի կատարներով` թիվ 47-51 
սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում է ժայռի կատարի վրա գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ, ուղիղ գծով անցնում 243մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին, 
որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 1795մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի արևելք, անցնում 511մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անտառեզրով անցնում 137մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 313մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով թեքվում 
է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 356մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անտառի եզրի թիվ 59 սահմանակետով անցնում 925մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում 335մ, 
հասնում է թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 64 սահմանակետով անցնում 578մ, հասնում է թիվ 65 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, նույն ճանապարհով, թիվ 66 սահմանակետով անցնում 488մ, հատում է դաշտային ճանապարհները, 
հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհով, թիվ 68-73 սահմանակետերով անցնում 1535մ, հասնում է թիվ 74 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, բնակավայրի արևմտյան եզրագծով, թիվ 75-78 սահմանակետերով անցնում 605մ, 
հասնում է Աղստև գետի ափին տեղադրված թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, գետի ոլորանների թիվ 80-84 սահմանակետերով անցնում 
776մ, հասնում է Աղստև գետի ափին տեղադրված թիվ 85 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, արևելք, ապա հարավ, անտառի եզրագծի թիվ 86-89 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է 
անտառի եզրին գտնվող թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծի թիվ 91-93 սահմանակետերով անցնում 1587մ, հասնում է 
Հաղարծին, Թեղուտ և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21709մ է: 
  

ՀԱՂԱՐԾԻՆ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  

«Թ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.34 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 



ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 Հաղթանակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:  
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է, Զորական գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Կողբ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Դ» 
հատվածով՝ Լճկաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արճիս գյուղական համայնքին, 
հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Դեղձավան գյուղական համայֆքին, «Զ»-«Ա» հատվածով՝ պետական սահմանին 
(Վրաստանի Հանրապետություն): 

  
ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ԶՈՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հաղթանակ, Զորական գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 
1 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, անցնում 497մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 245մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող 
թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-16 
սահմանակետերով անցնում 1967մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի և ձորակի հատման 
կետում: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 523մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, 
թիվ 19-21 սահմանակետերով անցնելով 1104մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից 
սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 84մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 484մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: 
Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 28-29 սահմանակետերով 
անցնում 424մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 31-32 
սահմանակետերով անցնում 1143մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, 
այստեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հարավ, այնուհետև 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով և թիվ 34-52 սահմանակետերով անցնելով 
1368մ, հասնում է Հաղթանակ, Զորական և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8928մ է: 
  

ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Հաղթանակ, Կողբ և Զորական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 166մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորապտույտներով` թիվ 2-16 սահմանակետերով անցնում 1647մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհների հատման խաչմերուկում գտնվող Հաղթանակ, Կողբ և Լճկաձոր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1813մ է: 
  

ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ԼՃԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Հաղթանակ, Լճկաձոր և Արճիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 117մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 
1126մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, այնուհետև միանում է ջրանցքին և 
նրանով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 163 մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 352մ, հասնում է 
Հաղթանակ-Բագրատաշեն միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 291մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 410մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, ճանապարհով, գետով, թիվ 15-41 սահմանակետերով անցնում 2873մ, հասնում է Թումանյան տանող 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, Թումանյան տանող ճանապարհով, Դեբեդ գետին զուգահեռ թիվ 43-45 սահմանակետերով անցնում 424մ, 



հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 
306մ, հասնում Դեբեդ գետի եզրին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով, 
թիվ 49 սահմանակետով անցնում է 341մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 51 սահմանակետով անցնում 222մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից 
թեքվում է արևելք, ապա հարավ-արևելք և թիվ 53-55 սահմանակետերով անցնելով 570մ, հասնում է Հաղթանակ, 
Լճկաձոր և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7187մ է: 
  

ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ԱՐՃԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Հաղթանակ, Դեղձավան և Արճիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 489մ, 
հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 180մ, հասնում է 
թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում առուն 
և թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնելով 1283մ, հասնում է Հաղթանակ, Լճկաձոր և Արճիս գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1952մ է: 
  

ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ԴԵՂՁԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Հաղթանակ, Դեղձավան գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Վրաստանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 315մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, այնուհետև 
հարավ, ջրանցքով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 418մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 29մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 851մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 
12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 107մ, հասնում է 
թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 176մ, հասնում է 
թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 68մ, հասնում է թիվ 18 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 
214մ, հասնում է Հաղթանակ, Դեղձավան և Արճիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2377մ է: 
  

ՀԱՂԹԱՆԱԿ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
 «Զ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.35 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՎՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հովք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գանձաքար գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղավնավանք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Գոշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով`Հաղարծին գյուղական համայնքին:  

  
ՀՈՎՔ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Հովք, Գանձաքար և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 



սահմանակետից, որը գտնվում է Աղստև գետի վտակի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
նշված վտակի թիվ 1-36 սահմանակետերով անցնում 7802մ, հասնում Աղստև գետի ափին գտնվող թիվ 37 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Աղստև գետի թիվ 38-47 սահմանակետերով անցնում 
1798մ, հասնում գետի ափին գտնվող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, ձորակի թիվ 49-61 սահմանակետերով 
անցնում է 3774մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 62 սահմանակետին: 
Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի ոլորապտույտներով, թիվ 63-72 սահմանակետերով անցնում է 1338մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Հովք, Գանձաքար և Աղավնավանք գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14712մ է: 
  

ՀՈՎՔ-ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Հովք, Աղավնավանք և Գանձաքար գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ճանապարհի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 142մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1809 մ, հասնում է թիվ 21 
սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 22 սահմանակետով 
անցնում 808մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որտեղ հատում է 
ճանապարհը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 472մ, հասնում է թիվ 25 
սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային 
ճանապարհները, բլրագագաթներով անցնում է 2046մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում Հովք, Աղավնավանք և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Սայրի Կատար» կոչվող եռանկյունաչափական «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7109մ է:  
  

ՀՈՎՔ-ԳՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Իջևան-Դիլիջան ճանապարհի եզրին գտնվող Հովք, Գոշ և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420մ, հասնում է 
թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 
517մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը Աղստև գետով` հոսանքի 
ուղղությամբ, թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 413մ, հասնում է Աղստև գետի ափին 
գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 2457մ, հասնում է «Յանիխ» եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող թիվ 
11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով 
անցնում 1241մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հարավ-արևելք, անցնում 787մ, հասնում է «Այրի կատար» կոչվող եռանկյունաչափական կետին, որը 
համարվում է Հովք, Գոշ և Աղավնավանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5836մ է: 
  

ՀՈՎՔ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Աղստև գետի վտակի ափին գտնվող Հովք, Հաղարծին և Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վտակով անցնում 910մ, 
հասնում է վտակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 35մ, հասնում է 
թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի 
կատարներով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1197մ, հասնում է ժայռի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա 
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 509մ, հասնում է ժայռի վրա 
տեղադրված թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով 
անցնում 753մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորակը: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրով անցնում 1189 մ, հասնում է «Ապաչեքար» կոչվող եռանկյունաչափական 
թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում առուն և թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 



3283մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 440մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 389մ, հասնում է Իջևան-Դիլիջան ճանապարհի եզրին գտնվող Հովք, Հաղարծին 
և Գոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8707մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.36 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱՎՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նավուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չինչին և «Բ»-«Գ» հատվածով` Բերդ քաղաքային 

համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական և «Դ»-«Ե» հատվածով` 
Արծվաբերդ գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, արևմուտքից «Զ»-
«Է» հատվածով` Աղավնավանք, «Է»-«Ը» հատվածով` Իծաքար, «Ը»-«Թ» հատվածով` Գանձաքար, «Թ»-«Ժ» 
հատվածով` Լուսահովիտ և «Ժ»-«Ի» հատվածով` Խաշթառակ գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Ի»-«Ա» 
հատվածով` Պառավաքար գյուղական համայնքին:  

  
ՆԱՎՈՒՐ-ՉԻՆՉԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Նավուր, Չինչին և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 4091մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 262մ, հասնում 
թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
լանջով` թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 1121մ, հասնում է լանջի թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 221մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: 
Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 400մ, 
հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ձորով 
անցնում 147մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 150մ, 
հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով 
անցնում 246մ, հասնում լանջի թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թիքվում է դեպի հարավ, ապա հյուսիս-արևելք, 
հետո արևելք, լանջի թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնում 840մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 34 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 127մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 36 սահմանակետով 
անցնում 171մ, հասնում լանջի թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 97մ, հասնում 
լանջի թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
այնուհետև հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 39 սահմանակետով անցնում 351մ, հասնում լանջի թիվ 40 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով` թիվ 41 սահմանակետով անցնում 356մ, 
հասնում է լանջի թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջի թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1088մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 47 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջի թիվ 48 սահմանակետով անցնում 866մ, 
հասնում լանջի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 82մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնում 456մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 56-61 սահմանակետերով անցնում 1744մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 62 
սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 63-67 
սահմանակետերով անցնելով 1022մ, հասնում է Նավուր, Չինչին գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13989մ է: 



  
ՆԱՎՈՒՐ-ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Նավուր, Չինչին գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անտառով անցնում 1060մ, հասնում է թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 609մ, հասնում է 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 195մ, հասնում է 
թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 377մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ և դաշտային ճանապարհով անցնելով 314մ, հասնում է թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում է Նավուր-Բերդ 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 214մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 151 մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով 
թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 194մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 106 մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 13-14 
սահմանակետերով անցնում 696 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 106մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևելք, ապա հարավ-արևելք, բնակավայրի հարավային եզրագծով` թիվ 17-36 սահմանակետերով անցնելով 
1753մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում 
667մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 315 մ, հասնում 
թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 276մ, հասնում է 
գետի ափին գտնվող Նավուր, Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7034մ է: 
  

ՆԱՎՈՒՐ-ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Գետի ափին գտնվող Նավուր, Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
Թովուզ գետով` թիվ 1-81 սահմանակետերով անցնում 9525մ, հասնում գետի ափին գտնվող Նավուր, Վերին 
Կարմիր աղբյուր և Արծվաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9525մ է:  
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Գետի ափին գտնվող Նավուր, Արծվաբերդ և Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Թովուզ գետի 1-
44 սահմանակետերով անցնում 13812մ, հասնում է Նավուր, Արծվաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի 
մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13812մ է: 
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԱՂԱՎՆԱՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
Հախում գետի ափին գտնվող Նավուր, Աղավնավանք և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետով, թիվ 1-32 
սահմանակետերով անցնում 5610մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Նավուր, Աղավնավանք գյուղական 
համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5610մ է:  
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԻԾԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  



 Նավուր, Իծաքար և Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 416մ, հասնում ձորի եզրին 
գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 
222մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 240մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 
61մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 6-7 
սահմանակետերով անցնում 202մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9-
14 սահմանակետերով անցնում 594մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 194մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հետո դարձյալ հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով, թիվ 17-26 
սահմանակետերով անցնելով 959մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 103մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս, անցնում 74մ, հասնում է թիվ 29 
սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Հախում գետը, 
անցնում 646մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծի ոլորաններով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 31-43 
սահմանակետերով անցնում է 1138մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Այստեղ հատում է ձորակը, 
թեքվում դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 45-48 սահմանակետերով անցնում 421մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 50-51 
սահմանակետերով անցնում 173մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 
52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 342մ, հասնում 
թիվ 53 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 54-57 
սահմանակետերով անցնում 395մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, ապա 
հյուսիս-արևելք, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 202մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 60 սահմանակետին: 
Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 61-67 
սահմանակետերով անցնում 1045մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 108 մ, հասնում է թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ, անտառի եզրով, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 165մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է արևելք, անցնում 40մ, հասնում թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 73-74 սահմանակետերով անցնելով 401մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 75 սահմանակետին: Թիվ 75 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 76 սահմանակետով անցնելով 240մ, հասնում է թիվ 77 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում թիվ 78 սահմանակետին: Թիվ 78 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 79 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 45մ, հասնում թիվ 80 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևելք, թիվ 81 սահմանակետով անցնում 259մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին: Թիվ 82 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 132մ, հասնում է խճուղու եզրին գտնվող թիվ 83 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և դաշտային ճանապարհով, թիվ 84 սահմանակետով 
անցնելով 588մ, հասնում է թիվ 85 սահմանակետին: Թիվ 85 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 86 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք և 
անցնելով 302մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 87 սահմանակետին: Թիվ 87 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 88 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 89 սահմանակետով անցնում 214մ, հասնում է թիվ 90 սահմանակետին: Թիվ 90 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 141մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 91 սահմանակետին, այնուհետև դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, և 
անցնելով 357մ, հասնում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 92 սահմանակետին: Թիվ 92 
սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 93 սահմանակետով 
անցնում 356մ, հասնում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 94 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին: Թիվ 95 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 96-97 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 98 սահմանակետին: Թիվ 98 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 787մ, հասնում թիվ 99 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհները, Ճամբարակ-Բերդ ճանապարհը, թիվ 100 սահմանակետով անցնելով 896մ, հասնում է թիվ 101 
սահմանակետին: Թիվ 101 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով ձորեր, 
անտառի եզրով, թիվ 102-120 սահմանակետերով անցնելով 3805մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 121 
սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է թիվ 122 
սահմանակետին: Թիվ 122 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 



անտառի եզրի ոլորաններով, թիվ 123-154 սահմանակետերով անցնում 4308մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, 
այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բացատով անցնում 1120մ, հասնում անտառի եզրին 
գտնվող թիվ 156 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորը, 
թիվ 157-159 սահմանակետերով անցնում 1047մ, հասնում թիվ 160 սահմանակետին: Թիվ 160 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 161 սահմանակետով անցնում 468մ, 
հասնում է թիվ 162 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 199մ, հասնում է գետի 
ափին գտնվող թիվ 163 սահմանակետին: Թիվ 163 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, 
Հախում գետի թիվ 164-183 սահմանակետերով անցնում 5840մ, հասնում է Հախում գետի ափին գտնվող Նավուր, 
Աղավնավանք և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 30856մ է:  
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԳԱՆՁԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
 Նավուր, Գանձաքար և Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1126մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, 
հատում ձորակը, անցնում 206մ, հասնում ջրհավաքի վրա գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ջրհավաքի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 
726մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք, լանջով` թիվ 10 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 509մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում ձորակը, ջրբաժանի թիվ 13 սահմանակետով անցնում 856մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ջրբաժանով անցնում 311մ, հասնում Նավուր, Գանձաքար և Իծաքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4548մ է: 
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ» 
  
Բարձունքի գագաթին գտնվող Նավուր, Լուսահովիտ և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջի թիվ 1 
սահմանակետով անցնում 341մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ 
հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 3 
սահմանակետով անցնում 735մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նավուր, Լուսահովիտ և 
Գանձաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1076մ է: 
  

ՆԱՎՈՒՐ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի» 
  
Նավուր, Խաշթառակ և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 94մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 607մ, հասնում է 
բարձունքի գագաթին գտնվող Նավուր, Խաշթառակ և Լուսահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 701մ է: 
  

ՆԱՎՈՒՐ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Ա» 
  
Նավուր, Պառավաքար և Չինչին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 465մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 426մ, հասնում գետակի ափին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետակով, թիվ 
4-6 սահմանակետերով անցնելով 778մ, հասնում Նավուր, Պառավաքար և Խաշթառակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ի»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1669մ է: 



(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.37 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մոսեսգեղ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Կարմիր աղբյուր և 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Տավուշ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վարագավան 
գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Պառավաքար գյուղական համայնքին: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` 

«Ա»-«Բ» 
  

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 

  
ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՄՈՍԵՍԳԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 

  
Ներքին Կարմիր աղբյուր, Մոսեսգեղ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջի ցածրադիր մասով և դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-4 
սահմանակետերով անցնում 1932մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 101մ, հասնում է Ներքին Կարմիր աղբյուր, Մոսեսգեղ և 
Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2033մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Ներքին Կարմիր աղբյուր, Վերին Կարմիր աղբյուր և Տավուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 375մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքով անցնում 315մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով և թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 844մ, հասնում է 
առվակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև այդ ճանապարհով և առվակով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 152մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում առվակը և խճուղին, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 70 մ, 
հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, խճուղու եզրով անցնում 148մ, հասնում է 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հողի կտրվածքի եզրով 
անցնում 190մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 
113մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 60մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում թիվ 
17 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա այդ ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 209մ, հասնում է Ներքին Կարմիր աղբյուր, Վերին Կարմիր աղբյուր և 
Մոսեսգեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3104մ է: 

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՏԱՎՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»  

Ներքին Կարմիր աղբյուր, Տավուշ և Վարագավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 



հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1126մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում անտառը, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 378մ, հասնում բացատի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով` թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1298մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 242մ, հասնում է բնական աղբյուրի մոտ 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 389մ, հասնում 
է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 16-18 
սահմանակետերով անցնում 713մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 20-23 
սահմանակետերով անցնում 1404մ, հասնում է Ներքին Կարմիր աղբյուր, Տավուշ և Վերին Կարմիր աղբյուր 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5852մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Ներքին Կարմիր աղբյուր, Վարագավան և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում 331մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Ներքին Կարմիր աղբյուր, Վարագավան և Տավուշ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 331մ է: 
  

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  
Ներքին Կարմիր աղբյուր, Պառավաքար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, բարձունքներով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 714մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 54մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 5 սահմանակետով անցնում 760մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 571մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառապատ լանջով, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում 771մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառով անցնում 305մ, 
հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 14 սահմանակետով անցնում 674մ, հասնում 
անտառեզրի դաշտային ճանապարհի թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 969մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող Նեքին Կարմիր աղբյուր, Վարագավան և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4815մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.38 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Նորաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մոսեսգեղ գյուղական համայնքին, 

հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Չորթան գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» 
հատվածով` Արծվաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վերին Կարմիր 
աղբյուր գյուղական համայնքին: 

  
ՆՈՐԱՇԵՆ-ՄՈՍԵՍԳԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 



  
Նորաշեն, Մոսեսգեղ և Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա 
արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 552մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 159մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 646մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում է Նորաշեն գնացող ավտոճանապարհը, թիվ 13-15 
սահմանակետերով անցնում 347մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, հատում ձորը, անցնում 219մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 38մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 96մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է հարավ-արևմուտք, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 295մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 507մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, 
հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը կորաձև թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 335մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է հարավ-արևելք թիվ 30 սահմանակետով անցնում 376մ, հասնում է Նորաշեն, Չորթան և Մոսեսգեղ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3682մ է: 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՉՈՐԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  

Նորաշեն, Չորթան և Մոսեսգեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 155մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 383մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5-9 
սահմանակետերով անցնում 1309մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Նորաշեն, Չորթան և 
Արծվաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1847մ է: 
  

ՆՈՐԱՇԵՆ-ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Նորաշեն, Արծվաբերդ և Չորթան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում ջրբաժանը, անցնում 301մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 440մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 315մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, վարելահողի եզրով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 541մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 506մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս և անցնելով 126մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: 
Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 9-11 սահմանակետերով անցնում 
519մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով 
անցնում 416մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 89մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 16-40 սահմանակետերով անցնում 7019մ, հասնում է ձորում գտնվող թիվ 41 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, շարունակվելով նույն ձորով, թիվ 42-46 
սահմանակետերով անցնում 1961մ, հասնում է ձորում գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է 
ձորում գտնվող թիվ 51 սահմանակետին, ապա նույն ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 52-56 
սահմանակետերով անցնում 2049մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Նորաշեն, Արծվաբերդ և Վերին Կարմիր 
աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15568մ է: 

ՆՈՐԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»  



Նորաշեն, Մոսեսգեղ և Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 624մ, հասնում թիվ 
6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 457մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղ հատվում է դաշտային ճանապարհի 
հետ, նորից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 223մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 11-18 սահմանակետերով 
անցնում 708մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ-արևելք, Նորաշեն համայնքի 
բնակավայրի եզրով, թիվ 20-29 սահմանակետերով անցնում 1182 մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 31-36 սահմանակետերով 
անցնում 732մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 38-42 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 44-47 սահմանակետերով անցնում 489մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 50-55 սահմանակետերով անցնում 1031մ, հասնում 
թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 111մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, ճանապարհի ոլորանների թիվ 58-74 սահմանակետերով անցնում 3062մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 75 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, ճանապարհով անցնում 695մ, 
հասնում թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 76 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջերով հատելով ձորակներ, թիվ 77-82 սահմանակետերով անցնում է 4467մ, հասնում թիվ 83 սահմանակետին, 
ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 84-94 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում 
թիվ 95 սահմանակետին: Թիվ 95 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 
96 սահմանակետով անցնում 2527մ, հասնում Նորաշեն, Վերին Կարմիր աղբյուր և Արծվաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19037մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.39 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՈՍԿԵՊԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ոսկեպար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:  
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կիրանց գյուղական, «Գ»-«Դ» հատվածով` Կիրանց 
(Ասկիպար)գյուղական, «Դ»-«Ե» հատվածով` Կիրանց գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Լոռու մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Դովեղ գյուղական համայքնին, արևմուտքից 
և հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Բաղանիս «Ը»-«Թ» հատվածով` Բաղանիս (Ասկիպար), «Թ»-«Ա» հատվածով` 
Բաղանիս գյուղական համայնքներին: 

  
ՈՍԿԵՊԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

 ՈՍԿԵՊԱՐ-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Կիրանց, Ոսկեպար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 284մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակներ, անցնում 
401մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 415մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 263մ, հասնում է թիվ 4 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 



սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 386մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
133մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Կիրանց, Ոսկեպար և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

  
ՈՍԿԵՊԱՐ (ԱՍԿԻՊԱՐ)-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 

  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ոսկեպար (Ասկիպար) և Կիրանց գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
  

ՈՍԿԵՊԱՐ-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
Կիրանց, Ոսկեպար և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 471մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
դեպի արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 880մ, 
հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 7-21 սահմանակետերով հատելով դաշտային ճանապարհը, 
անցնում է 6586մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից էլ պարբերաբար թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք 
և հյուսիս-արևմուտք, խոտհարքների միջով անցնող դաշտային ճանապարհի թիվ 23-30 սահմանակետերով անցնում 
է 1868մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում է 1083մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 39-59 սահմանակետերով անցնում 
է 6022մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող «Սաուխբուլախ» եռանկյունաչափական կետին, որը 
համընկնում է Ոսկեպար, Կիրանց գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16907մ է: 
  

ՈՍԿԵՊԱՐ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  

 «Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Տավուշի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ: 
  

ՈՍԿԵՊԱՐ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Ոսկեպար, Դովեղ և Բաղանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, գետի ոլորանների 
թիվ 1-32 սահմանակետերով անցնում 6512մ, հասնում Ոսկեպար, Դովեղ գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի 
տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6512մ է: 
  

ՈՍԿԵՊԱՐ-ԲԱՂԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  

Ոսկեպար, Բաղանիս և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
117մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետին զուգահեռ անցնում 14052մ, 
հասնում Ջողազ և Չայկաշան գետերի միացման տեղից 20մ հեռու գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Չայկաշան գետի ոլորապտույտներին 
զուգահեռ թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 1641մ, հասնում Ոսկեպար, Բաղանիս և Դովեղ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15810մ է:  
  

ՈՍԿԵՊԱՐ (ԱՍԿԻՊԱՐ)-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Ոսկեպար (Ասկիպար) և Բաղանիս գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 



  
  

ՈՍԿԵՊԱՐ-ԲԱՂԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  
Ոսկեպար, Բաղանիս գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2683մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 557մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 14 
սահմանակետով անցնում 1701մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1493մ, հասնում Ոսկեպար, 
Բաղանիս և Ոսկեպար (Ասկիպար) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6434մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.40 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՈՍԿԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Ոսկեվան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բարեկամավան և «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոթի 

գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն), հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բաղանիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից 
«Ե»-«Ա» հատվածով Դովեղ գյուղական համայնքին: 

  
ՈՍԿԵՎԱՆ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Ոսկեվան, Բարեկամավան և Դովեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1934մ, հասնում 
«Կոշկոտան» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 358մ, հասնում Ոսկեվան, Բարեկամավան և Կոթի գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2292մ է: 
  

ՈՍԿԵՎԱՆ-ԿՈԹԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Ոսկեվան, Բարեկամավան և Կոթի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով 
(«Կոշկոտան» եռանկյունաչափական կետ) անցնում է 838մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է 
արևելք, անցնում 112մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնելով 922մ` հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 235մ, հասնում Ոսկեվան, Կոթի 
գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2106մ է: 
  

ՈՍԿԵՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  



ՈՍԿԵՎԱՆ-ԲԱՂԱՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Ոսկեվան, Դովեղ և Բաղանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 307մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 736մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 
4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 267մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 466մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 
9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 283մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1455մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 231մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 1042մ, 
հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որը գտնվում է բնակավայրի եզրագծին: Թիվ 19 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում Ջուջևան-Շավարշավան 
միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 20-24 սահմանակետերով անցնում 390մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով և թիվ 26-35 սահմանակետերով անցնելով 
564մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա 
հարավ-արևելք, թիվ 37-45 սահմանակետերով անցնում 1106մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, ձորակով, թիվ 47-59 սահմանակետերով անցնում 1823մ, հասնում է Ոսկեվան, Բաղանիս գյուղական 
համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8669մ է: 
  

ՈՍԿԵՎԱՆ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Ոսկեվան, Դովեղ և Բարեկամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով հատելով ձորակը, թիվ 1 
սահմանակետով անցնում է 886մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 560մ, հասնում առվի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 298մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորակներ, 
դաշտային ճանապարհներ, ճանապարհների ոլորապտույտների թիվ 5-33 սահմանակետերով անցնում 3113մ, 
հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, ճանապարհների ոլորապտույտների թիվ 35-48 
սահմանակետերով անցնում 2064մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 50-51 սահմանակետերով անցնում 452մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 460մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 54-62 սահմանակետերով, անտառի եզրով անցնելով 1856մ, 
հասնում անտառեզրի թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, անտառի եզրով, թիվ 64-78 սահմանակետերով 
անցնելով 3916մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 500մ, 
հասնում թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հարավ-արևելք և հարավ, անցնում թիվ 81-86 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 87 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 419մ, հասնում թիվ 88 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անցնում 147մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին: Թիվ 89 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 90-91 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում թիվ 92 սահմանակետին, այստեղից 
կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 168մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, անցնում 152մ, հասնում թիվ 94 սահմանակետին: Թիվ 94 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 648մ, հասնում է թիվ 95 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անտառեզրով և թիվ 96-100 սահմանակետերով 
անցնելով 2113մ, հասնում Ոսկեվան, Դովեղ և Բաղանիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19915մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
   

  
Հավելված 18.41 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 



Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՉԻՆԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Չինարի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
 Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արծվաբերդ գյուղական համայնքին, 

արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` պետական սահմանին (Ադրբեջանի Հանրապետություն), արևմուտքից 
«Գ»-«Ա» հատվածով` Այգեձոր գյուղական համայնքին: 

  
ՉԻՆԱՐԻ-ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Չինարի, Արծվաբերդ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 109մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 766մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, 
անցնում 95մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 464մ, հասնում է թիվ 6 
սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, 
զիգզագաձև ռելիեֆով, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 1155մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 85մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 391մ, 
հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
65մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
23-24 սահմանակետերով անցնում 371մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, գետի հունով, թիվ 26-31 սահմանակետերով անցնում 
1501մ, հասնում է Աղինջա գետի ափին գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 164մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: 
Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում է պտղատու այգու եզրի 
առվակի ափին գտնվող Չինարի, Արծվաբերդ և Այգեձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5365մ է: 
  

ՉԻՆԱՐԻ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հետ:  

  
ՉԻՆԱՐԻ-ԱՅԳԵՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա» 

  
Չինարի, Այգեձոր և Արծվաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է լանջի ստորոտով հոսող առվի եզրին, սահմանագիծն առվով, պտղատու այգու 
եզրով թեքվում է դեպի հարավ, առվի ոլորաններով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1036մ, հասնում է թիվ 8 
սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 199մ, հասնում է Աղինջա գետի ափին գտնվող թիվ 9 
սահմանակետին, այնուհետև գետով թեքվում է դեպի հյուսիս, գետի ոլորաններով և թիվ 10-17 սահմանակետերով 
անցնում 1196մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղ հատվում է առվակի հետ: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվակով և թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 760 մ, հասնում 
է թիվ 23 սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի վրա, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք և թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 953մ, հասնում է Չինարի տանող ճանապարհի հետ հատման թիվ 
27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ուղղությամբ, բլրագագաթներով 
հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 1685մ, հասնում է թիվ 31 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 246մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այստեղից 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 824մ, հասնում է թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 36-41 սահմանակետերով 
անցնում 669մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում ճանապարհը, թիվ 
43 սահմանակետով անցնում 1020մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 641մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 697մ, հասնում է բացատի եզրի թիվ 46 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 47 սահմանակետով անցնում 681մ, հասնում է թիվ 48 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրի լանջով անցնում 1022մ, հասնում է թիվ 49 
սահմանակետին, այնուհետև դարձյալ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 50-52 սահմանակետերով անցնում 2102մ, 
հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 54-55 սահմանակետերով հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակը, անցնում է 1696մ, հասնում բացատի, 
ժայռի, դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 56 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-
արևմուտք, անցնում 815մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, անցնում 1178մ, հասնում է Աղնջաջուր գետի ափին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Աղնջաջուր գետով, թիվ 59-60 սահմանակետերով հոսանքին հակառակ 
ուղղութամբ անցնում 8892մ, հասնում է Այգեձոր, Չինարի գյուղական համայնքների և պետական սահմանի 
(Ադրբեջանի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 26313մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.42 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՉԻՆՉԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Չինչին գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տավուշ գյուղական համայնքին, հարավից 

«Բ»-«Գ» հատվածով` Բերդ քաղաքային և «Գ»-«Դ» հատվածով` Նավուր գյուղական համայնքներին, արևմուտքից 
«Դ»-«Ե» հատվածով` Պառավաքար գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` 
Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքին:  

  
ՉԻՆՉԻՆ-ՏԱՎՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Չինչին, Տավուշ և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հախում գետի ափին, սահմանագիծը Հախում գետի վտակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, վտակի ոլորաններով անցնում 2368մ, հասնում անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հետո հյուսիս, անտառի եզրագծի թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 481մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով 
անցնում 871մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 173մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի թիվ 9 սահմանակետով անցնում 
235մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 211մ, 
հասնում անտառեզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, լանջի թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 553մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 237մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 415մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնելով 475մ, հասնում է ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորակով հոսող 
առվի ոլորանների թիվ 24-49 սահմանակետերով անցնում է 1653մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Չինչին, Տավուշ 
գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7373մ է:  
  

ՉԻՆՉԻՆ-ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
 Առվի եզրին գտնվող Չինչին, Տավուշ գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 

«Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 1920մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող Չինչին, Նավուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների 



բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին; 
 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1920մ է: 
  

ՉԻՆՉԻՆ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Չինչին, Նավուր և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 1-17 սահմանակետերով անցնում 4091մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 262մ, հասնում 
թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, 
լանջով` թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 1121մ, հասնում է լանջի թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 221մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին: 
Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 26 սահմանակետով անցնում 400մ, 
հասնում ձորի մեջ գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ձորով 
անցնում 147մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 150մ, 
հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով 
անցնում 246մ, հասնում լանջի թիվ 30 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ապա հյուսիս-արևելք, 
հետո արևելք, լանջի թիվ 31-33 սահմանակետերով անցնում 840մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 34 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 127մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 35 
սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 36 սահմանակետով 
անցնում 171մ, հասնում լանջի թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 97մ, հասնում 
լանջի թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
այնուհետև հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 39 սահմանակետով անցնում 351մ, հասնում լանջի թիվ 40 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով` թիվ 41 սահմանակետով անցնում 356մ, 
հասնում է լանջի թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
լանջի թիվ 43-46 սահմանակետերով անցնում 1088մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 47 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջի թիվ 48 սահմանակետով անցնում 866մ, 
հասնում լանջի թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
անցնում 82մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 50 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի 
արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային 
ճանապարհի թիվ 52-54 սահմանակետերով անցնում 456մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման 
տեղում գտնվող թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
ապա հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 56-61 սահմանակետերով անցնում 1744մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 62 
սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 63-67 
սահմանակետերով անցնելով 1022մ, հասնում է Չինչին, Նավուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13989մ է: 
  

ՉԻՆՉԻՆ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Ձորի մեջ գտնվող Չինչին, Պառավաքար և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում է 1291մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող Չինչին, Պառավաքար և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1291մ է: 
  

ՉԻՆՉԻՆ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
 Չինչին, Տավուշ և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հախում գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Հախում գետով անցնում 5244մ, հասնում գետի ափին տեղադրված թիվ 1 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, անտառի եզրով, թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնելով 491մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառապատ լանջով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 321մ, հասնում անտառի 
եզրի բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 



հյուսիս, հետո արևմուտք, անտառապատ լանջի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 254մ, հասնում բարձունքի 
գագաթի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 382մ, հասնում ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 
11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 12-17 
սահմանակետերով անցնում 1583մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 265մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 20 սահմանակետով 
անցնում 426մ, հասնում լանջի թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև պարբերաբար թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, հորիզոնականների ուղղությամբ` թիվ 22-26 սահմանակետերով անցնում 
1533մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 462մ, հասնում ձորի մեջ գտնվող Չինչին, Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) և Պառավաքար 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10961մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.43 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

 Պառավաքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքին, 
արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարագավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Չինչին 
գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Նավուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից 
«Է»-«Ը» հատվածով` Խաշթառակ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Վաղաշեն գյուղական համայնքներին: 

  
ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 
  

Պառավաքար, Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի 
Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ, բարձունքներով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 714մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 54մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 5 սահմանակետով անցնում 760մ, 
հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 571մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառապատ լանջով, թիվ 11 սահմանակետով 
անցնում 771մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառով անցնում 305մ, 
հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 14 սահմանակետով անցնում 674մ, հասնում 
անտառեզրի դաշտային ճանապարհի թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա 
արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում 969մ, հասնում ձորի 
եզրին գտնվող Պառավաքար, Վարագավան և Նեքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4815մ է: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  



Պառավաքար, Վարագավան և Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Հախում գետի ձորի 
ոլորաններով, թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 3366մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 28 սահմանակետին, 
այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, 
առուներ, ձորակի թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում 1425մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 
40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի 41-46 սահմանակետերով 
անցնում 1103մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում է 597մ, հասնում 
անտառի եզրի թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 406մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 529մ, հասնում «Օձաքար» եռանկյունաչափական կետի 
հետ համընկնող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, անտառի եզրով, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 860մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև հատում է դաշտային 
ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 67մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 60-68 սահմանակետերով անցնում 1524մ, 
հասնում է ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով շրջանցելով 
բարձունքների գագաթները, թիվ 70-99 սահմանակետերով անցնում է 7159մ, հասնում դաշտային ճանապարհների 
խաչմերուկներում գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 101-109 
սահմանակետերով անցնում է 2834մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով անցնում 342մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 
111 սահմանակետին: Թիվ 111 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, ձորի թիվ 112-115 սահմանակետերով անցնում է 732մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորով` թիվ 117 սահմանակետով անցնում է 595մ, հասնում 
թիվ 118 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհ առվով` թիվ 119 
սահմանակետով անցնում է 250մ, հասնում թիվ 120 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով անցնում 400մ, հասնում թիվ 121 սահմանակետին: Թիվ 121 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 122 
սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում գետակի ափին գտնվող թիվ 123 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 124-127 սահմանակետերով, գետով անցնում 680մ, 
հասնում գետի ափին գտնվող Պառավաքար, Վարագավան և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23355մ է: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Պառավաքար, Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) և Վարագավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
գետի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 313մ, հասնում Պառավաքար, Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) և Չինչին 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 313մ է: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ՉԻՆՉԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Ձորի մեջ գտնվող Պառավաքար, Չինչին և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում է 1291մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող Պառավաքար, Չինչին և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1291մ է: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  



Պառավաքար, Նավուր և Չինչին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 465մ, հասնում 
թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 426մ, հասնում գետակի ափին գտնվող 
թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետակով, թիվ 
4-6 սահմանակետերով անցնելով 778մ, հասնում է Պառավաքար, Նավուր և Խաշթառակ գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1669մ է: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Պառավաքար, Խաշթառակ և Վազաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, առվին զուգահեռ թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 284մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ անցնում 501մ, հասնում թիվ 4 
սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 288մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 6 
սահմանակետով անցնում 123մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 605մ, հասնում Պառավաքար, Նավուր և Խաշթառակ 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1801մ է: 
  

ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ-ՎԱԶԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա» 
  

Պառավաքար, Վազաշեն գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 614մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 642մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 387մ, հասնում «Օձքար» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից 15մ 
դեպի հյուսիս գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, անտառի եզրով, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 890մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա հատում է ճանապարհը, թեքվում 
դեպի հարավ, անտառի եզրով անցնում 57մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ 10-13 սահմանակետերով անցնում 924մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
ոլորաններով, թիվ 15-41 սահմանակետերով անցնում 7711մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, ապա կրկին հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհից 15մ 
հեռավորության վրա` ճանապարհին զուգահեռ, թիվ 43-50 սահմանակետերով անցնում 2650մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհին զուգահեռ թիվ 52 սահմանակետով անցնում 564մ, հասնում ձորից 15մ հեռու գտնվող թիվ 53 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորին զուգահեռ 
թիվ 54-57 սահմանակետերով անցնում 775մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղից 15մ 
հեռավորության վրա գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, ձորին զուգահեռ թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է 
Պառավաքար, Վազաշեն և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15805մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.44 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՋՈՒՋԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Ջուջևան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  



Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դովեղ գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բարեկամավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կողբ գյուղական համայնքներին, 
հյուսիսից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Բերդավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» 
հատվածով` Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքին: 

  
ՋՈՒՋԵՎԱՆ-ԴՈՎԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 Ջուջևան, Դովեղ գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 1-2 
սահմանակետերով անցնում 1417մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 317մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 սահմանակետերով հատելով Բաղանիս-Ջուջևան միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում է 846մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 
73մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 135մ, հասնում գետակի ափին 
գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 1022մ, հասնում Շանազուտ կոչվող գետի 
ափին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը նշված գետով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, գետակի թիվ 22-47 սահմանակետերով անցնելով 4907մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 48 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 352մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50-54 սահմանակետերով անցնում 1184մ, 
հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-
արևելք, թիվ 56-57 սահմանակետերով անցնում է 1163մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 
սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի 
թիվ 59-62 սահմանակետերով անցնում 1290մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 404մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, ապա կրկին 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով անցնում 376մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին, այնուհետև 
շարունակվելով դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 66 սահմանակետով անցնում 714մ, 
հասնում Ակսիպարա գետի ափին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի թիվ 68 սահմանակետով անցնում 13741մ, հասնում գետի ափին գտնվող 
թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 70 սահմանակետով անցնում 814մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 71 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի թիվ 72-73 սահմանակետերով անցնում է 
1427մ, հասնում դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 74 սահմանակետին, որտեղից 
պարբերաբար թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 75-79 
սահմանակետերով անցնելով 1160մ, հասնում է ճանապարհի և գետակի հատման տեղում գտնվող թիվ 80 
սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, գետակի 
թիվ 81-84 սահմանակետերով անցնում է 2079մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 85 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Չայկաշան գետի թիվ 86-100 սահմանակետերով 
անցնելով 4040մ, հասնում է Ջուջևան, Դովեղ և Բարեկամավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 
«Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 37458մ է: 
  

ՋՈՒՋԵՎԱՆ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Ջուջևան, Բարեկամավան և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի միջով անցնում 902մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 617մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ջուջևան, 
Բարեկամավան և Դովեղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1519մ է: 
  

ՋՈՒՋԵՎԱՆ-ԿՈՂԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Ջուջևան, Կողբ և Բերդավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 923մ, 
հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, 
առվով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 466մ, հասնում առվի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից 



սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 691մ, հասնում Ջուջևան, Կողբ և Բարեկամավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2080մ է: 
  

ՋՈՒՋԵՎԱՆ-ԲԵՐԴԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Ջուջևան, Բերդավան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով` թիվ 1-6 
սահմանակետերով անցնելով 1190մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատելով ձորակներ, անտառի միջով` թիվ 8-16 սահմանակետերով անցնում է 1088մ, հասնում թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-
արևելք, հատելով առվակներ, անտառի միջով` թիվ 18-27 սահմանակետերով անցնելով 1459մ, հասնում է բացատի 
եզրի թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից շրջանցելով բացատը, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-
արևելք, թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում է 2698մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի միջով հատելով ձորակներ, թիվ 41-
46 սահմանակետերով անցնում է 3356մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հետո հարավ-արևմուտք, անտառի միջով թիվ 48-58 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում է թիվ 
59 սահմանակետին, թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, անտառի ոլորապտույտներով, բացատներով, թիվ 60-100 սահմանակետերով անցնում է 4487մ, հասնում 
թիվ 101 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 484մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 
102 սահմանակետին: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 103-
115 սահմանակետերով անցնելով 3665 մ, հասնում է առվի եզրի թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 402մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհի եզրի թիվ 117 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 118-121 սահմանակետերով անցնելով 733մ, հասնում է Չայկաշան գետի վտակի եզրին գտնվող 
Ջուջևան, Բերդավան և Կողբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22212մ է: 
  

ՋՈՒՋԵՎԱՆ-ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  

Ջուջևան, Դովեղ գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 601մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատելով Ջուջևան գնացող միջհամայնքային ճանապարհը, դաշտային ճանապարհով անցնում է 424մ, հասնում թիվ 
2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 349մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
ապա արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնելով 1361մ, հասնում է ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, անտառի եզրով, 
թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 646մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 
սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհների ոլորանների թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 416 մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 527մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 
սահմանակետից սահմանագիծը Պապաքարա լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը` անցնում է 686մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 18-26 սահմանակետերով անցնում 1445մ, հասնում է թիվ 
27 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 1573մ, 
հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 324մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Ջուջևան, Բերդավան գյուղական և Նոյեմբերյան քաղաքային 
համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8352մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.45 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
Սարիգյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևքար գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» 
հատվածով` Կիրանց և «Ե»-«Ա» հատվածով` Բերքաբեր գյուղական համայնքներին: 

  
ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ-ՍԵՎՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»  
  

Սարիգյուղ, Սևքար գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Բ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 5-38 սահմանակետերով 
անցնում 3623մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 
651մ , հասնում ձոր եզրի թիվ 44 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, 
թիվ 45-53 սահմանակետերով անցնում 770մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող 
թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, ճանապարհի թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 576մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 57 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում Աչաջուր-Սարիգյուղ միջհամայնքային 
ճանապարհը, անցնում 76մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 134մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում Սևքար-Սարիգյուղ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 1061մ, 
հասնում Սևքար բնակավայրի հյուսիսային եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով անցնում 229մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի թիվ 62 
սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային 
ճանապարհները, թիվ 63-64 սահմանակետերով անցնում է 503մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող 
թիվ 65 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 66-79 
սահմանակետերով անցնում 1313մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 80 սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 139մ, հասնում թիվ 81 սահմանակետին, ապա թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 82-88 սահմանակետերով անցնում 1246մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 90 սահմանակետով անցնում 227մ, հասնում թիվ 91 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և արևմուտք, թիվ 92 սահմանակետով անցնում 
184մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 94 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 95-96 
սահմանակետերով անցնում 191մ, հասնում թիվ 97 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 
98-103 սահմանակետերով անցնում 1183մ, հասնում թիվ 104 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 32մ, հասնում թիվ 105 սահմանակետին: Թիվ 105 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 106 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 115մ, հասնում 
թիվ 107 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 273մ, հասնում թիվ 108 սահմանակետին: 
Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 299մ, հասնում թիվ 109 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին, 
այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, անտառի եզրագծով` թիվ 111-112 
սահմանակետերով անցնում է 2335մ, հասնում անտառեզրի թիվ 113 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
281մ, հասնում անտառեզրի թիվ 115 սահմանակետին: Թիվ 115 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 98մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 117-118 սահմանակետերով անցնում 387մ, հասնում թիվ 119 



սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում թիվ 120 
սահմանակետին: Թիվ 120 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
121 սահմանակետով անցնում 490մ, հասնում 122 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
31մ, հասնում թիվ 123 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 
124 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառեզրի 
ոլորանների թիվ 125-130 սահմանակետերով անցնում 1160 մ, հասնում անտառեզրի թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 
131 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորը, թիվ 132-133 
սահմանակետերով անցնում է 432մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 134 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 135-136 սահմանակետերով անցնում 455մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրի թիվ 137 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 202մ, հասնում 
Սարիգյուղ, Սևքար և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին:  

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20447մ է:  
  

ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Սարիգյուղ, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Կիրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, Կիրանց գետով` հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, 
թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1883մ, հասնում է Սարիգյուղ-Ծաղկավան տանող ճանապարհի հատման 
կետում գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 262մ, հասնում է թիվ 14 
սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ձորով` ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ, թիվ 15-18 
սահմանակետերով անցնում 1338մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 
631մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 23 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհները և թիվ 24-26 
սահմանակետերով անցնելով 436մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
թիվ 28 սահմանակետով անցնում 141մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 397մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 1098մ, 
հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 
է 1188մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից 
սահմանագիծը ճանապարհի ոլորաններով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-
արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 48-55 սահմանակետերով անցնում 2312մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 57-63 սահմանակետերով անցնում 1439մ, հասնում է անտառեզրի 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 64 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով 
անցնում 226մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Սարիգյուղ, Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) և Սևքար գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11453մ է:  
  

ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ-ԿԻՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  

Սարիգյուղ, Բերքաբեր և Կիրանց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է Ակսիպարա գետի վտակի ափին, սահմանագիծը վտակով` հոսանքի հակառակ 
ուղղությամբ, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 190մ, հասնում է Սարիգյուղ, Կիրանց և Ծաղկավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 190մ է: 
  

ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ-ԲԵՐՔԱԲԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա» 
  
Սարիգյուղ, Բերքաբեր գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1070մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-



արևմուտք, անցնում 493մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 333մ, 
հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնում 505մ, 
հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 596 մ, հասնում թիվ 6 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը և անցնելով 442մ, 
հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
անցնում 199մ, հասնում է Սարիգյուղ, Բերքաբեր և Կիրանց համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3638մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.46 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎՔԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Սևքար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Այգեհովիտ գյուղական համայնքին, հարավից 
«Գ»-«Դ» հատվածով` Ազատամուտ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Աչաջուր գյուղական համայնքներին, հարավից և 
արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լուսաձոր գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Ենոքավան 
գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Հաղարծին գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքին, հյուսիսից 
«Թ»-«Ա» հատվածով` Սարիգյուղ գյուղական համայնքին: 

  
ՍԵՎՔԱՐ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևքար և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների սահմանների 

հետ: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Սևքար և Ազատամուտ գյուղական համայնքների 

սահմանների հետ: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ԱՉԱՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Սևքար, Աչաջուր և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ճանապարհի հատման կետում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1056մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 
6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6-17 սահմանակետերով անցնելով 
1957մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորապտույտներով, թիվ 19-39 
սահմանակետերով անցնում 3619մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, անտառեզրի թիվ 41 սահմանակետով անցնում 759մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատում դաշտային ճանապարհը և անցնելով 621մ, 
հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով` թիվ 44-49 
սահմանակետերով անցնելով 1804մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառեզրի թիվ 51-55 սահմանակետերով անցնելով 438մ, 
հասնում է թիվ 56 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, շրջանցում բացատը, անցնում 206մ, 



հասնում թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 83մ, հասնում թիվ 58 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 59-60 սահմանակետերով 
անցնելով 1855մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 62 սահմանակետով անցնում 901մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառեզրի թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում 1891մ, հասնում է Սևքար, 
Աչաջուր և Ազատամուտ գյուղական համայնքների տարածքների «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15190մ է:  
  

ՍԵՎՔԱՐ-ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
 Սևքար, Լուսաձոր և Աչաջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, ձորի թիվ 1-34 սահմանակետերով անցնում 5795մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման կետում 
գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, հատելով 
դաշտային ճանապարհը` թիվ 36-47 սահմանակետերով անցնում է 1830մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 48 
սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 49-
50 սահմանակետերով անցնում 385մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկի թիվ 51 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 
459մ, հասնում ձորակի հետ միացման թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 55-62 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում 
ձորակի եզրին գտնվող թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, ձորակի թիվ 64-66 սահմանակետերով անցնում է 817մ, հասնում թիվ 67 սահմանակետին: Թիվ 67 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջերով հատելով 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 68-72 սահմանակետերով անցնում է 1088մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 73 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 74-101 սահմանակետերով 
անցնում 3679մ, հասնում թիվ 102 սահմանակետին: Թիվ 102 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևելք, լանջերով, թիվ 103-106 սահմանակետերով անցնում 1053մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 107 
սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակի թիվ 108 սահմանակետով անցնում 1269մ, 
հասնում ձորակի եզրի թիվ 109 սահմանակետին: Թիվ 109 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, լանջով անցնում 832մ, հասնում «Կիզիլկայա» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 110 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, ժայռերի եզրի թիվ 
111-120 սահմանակետերով անցնում է 2777մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Սևքար, Լուսաձոր և Ենոքավան 
գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ԵՆՈՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  
 Սևքար, Ենոքավան և Լուսաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային 

սահմանակետից, որը գտնվում է ժայռի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, 
լանջի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 868մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 
սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 
1934մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
անցնում 94մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 12-15 սահմանակետերով 
անցնում 1283մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք և ձորի թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնելով 1385մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 20 
սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-
արևմուտք, Խաչբուլաղ գետով, թիվ 21-33 սահմանակետերով անցնում 3396մ, հասնում Սևքար, Ենոքավան և 
Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8960մ է: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ՀԱՂԱՐԾԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը» 
  
Սևքար, Հաղարծին և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 529մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 



սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը պարբերաբար թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և 
հարավ-արևելք, հատելով ջրհավաքները, լանջերով, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնում 1500մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, 
թեքվում հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 11-14 
սահմանակետերով անցնում 1360մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 16-17 
սահմանակետերով անցնում 1123մ, հասնում է ձորի և Խաչբուլաղ գետի հատման կետում գտնվող թիվ 18 
սահմանակետին, որտեղից նշված գետով թեքվում է դեպի արևելք, գետի թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնում 
2293մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Սևքար, Հաղարծին և Ենոքավան գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6806մ է: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ» 
  
Ձորի եզրին գտնվող Սևքար, Սարիգյուղ և Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների 

բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, այնուհետև 
հյուսիս, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 525մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորը, լանջով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 2571մ, հասնում է թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, 
լանջով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 5161մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնում 4132մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը, թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 15-34 
սահմանակետերով անցնում է 3187մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 36-42 սահմանակետերով անցնում 1167մ, հասնում է Աղբուղա 
գետի ափին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից գետով թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, 
թիվ 44-50 սահմանակետերով անցնում 1688մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 800մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը 
թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 53-58 սահմանակետերով անցնում է 2024մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, թիվ 60-62 սահմանակետերով անցնում 934մ, հասնում է Սևքար, Ծաղկավան 
(Իջևանի շրջան) և Հաղարծին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22188մ է: 
  

ՍԵՎՔԱՐ-ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա» 
  

Սևքար, Սարիգյուղ գյուղական համայնքների և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով 
անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, ապա հյարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 5-38 սահմանակետերով 
անցնում 3623մ, հասնում ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 
651մ , հասնում ձորի եզրի թիվ 44 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, 
ձորով, թիվ 45-53 սահմանակետերով անցնում 770մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում 
գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա 
հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 55-56 սահմանակետերով անցնում 576մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 57 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում Աչաջուր-Սարիգյուղ 
միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 76մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 134մ, հասնում թիվ 59 սահմանակետին, այստեղից 
թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Սևքար-Սարիգյուղ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 60 
սահմանակետով անցնում 1061մ, հասնում Սևքար բնակավայրի հյուսիսային եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 61 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով անցնում 229մ, հասնում 
բնակավայրի եզրագծի թիվ 62 սահմանակետին: Թիվ 62 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները, թիվ 63-64 սահմանակետերով անցնում է 503մ, հասնում 
դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 65 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհի թիվ 66-79 սահմանակետերով անցնում 1313մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 80 
սահմանակետին: Թիվ 80 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 139մ, 



հասնում թիվ 81 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 82-88 սահմանակետերով անցնում 
1246մ, հասնում թիվ 89 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 90 սահմանակետով 
անցնում 227մ, հասնում թիվ 91 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և արևմուտք, թիվ 
92 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 93 սահմանակետին: Թիվ 93 սահմանակետից սահմանագիծը 
կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 94 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ, թիվ 95-96 սահմանակետերով անցնում 191մ, հասնում թիվ 97 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
հարավ-արևմուտք, թիվ 98-103 սահմանակետերով անցնում 1183մ, հասնում թիվ 104 սահմանակետին, այնուհետև 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 32մ, հասնում թիվ 105 սահմանակետին: Թիվ 105 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 247մ, հասնում թիվ 106 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, 
անցնում 115մ, հասնում թիվ 107 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 273մ, հասնում 
թիվ 108 սահմանակետին: Թիվ 108 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 299մ, 
հասնում թիվ 109 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 163մ, հասնում թիվ 110 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, անտառի եզրագծով, թիվ 111-112 
սահմանակետերով անցնում է 2335մ, հասնում անտառեզրի թիվ 113 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
արևմուտք, անցնում 265մ, հասնում թիվ 114 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 
281մ, հասնում անտառեզրի թիվ 115 սահմանակետին: Թիվ 115 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևելք, անցնում 98 մ, հասնում թիվ 116 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-
արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 117-118 սահմանակետերով անցնում 387մ, հասնում թիվ 119 
սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում թիվ 120 
սահմանակետին: Թիվ 120 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 
121 սահմանակետով անցնում 490մ, հասնում 122 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 
31մ, հասնում թիվ 123 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 215մ, հասնում թիվ 
124 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անտառեզրի 
ոլորանների թիվ 125-130 սահմանակետերով անցնում 1160մ, հասնում անտառեզրի թիվ 131 սահմանակետին: Թիվ 
131 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորը, թիվ 132-133 
սահմանակետերով անցնում է 432մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 134 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 135-136 սահմանակետերով անցնում 455մ, հասնում է 
ճանապարհի եզրի թիվ 137 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 202մ, հասնում Սևքար, 
Սարիգյուղ և Ծաղկավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20447մ է:  
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.47 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱԶԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Վազաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:  
Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին (Ադրբեջանի 

Հանրապետություն), արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Պառավաքար գյուղական համայնքին, 
արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Խաշթառակ և «Դ»-«Ա» հատվածով` Այգեհովիտ գյուղական համայնքներին:  

  
ՎԱԶԱՇԵՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի 

Հանրապետության պետական սահմանի հետ: 
  

ՎԱԶԱՇԵՆ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Վազաշեն, Պառավաքար գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
թիվ 1 սահմանակետով անցնում 614մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, 
այստեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 642մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 387մ, հասնում «Օձքար» կոչվող եռանկյունաչափական սահմանակետից 15մ 



դեպի հյուսիս գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, անտառի եզրով, թիվ 5-7 սահմանակետերով անցնում 890մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա հատում է ճանապարհը, թեքվում 
դեպի հարավ, անտառի եզրով անցնում 57մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհին զուգահեռ 10-13 սահմանակետերով անցնում 924մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
ոլորաններով, թիվ 15-41 սահմանակետերով անցնում 7711մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին, այստեղից թեքվում 
է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ապա կրկին հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհից 15մ 
հեռավորության վրա` ճանապարհին զուգահեռ, թիվ 43-50 սահմանակետերով անցնում 2650մ, հասնում թիվ 51 
սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային 
ճանապարհին զուգահեռ թիվ 52 սահմանակետով անցնում 564մ, հասնում ձորից 15մ հեռու գտնվող թիվ 53 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորին զուգահեռ 
թիվ 54-57 սահմանակետերով անցնում 775մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղից 15մ 
հեռավորության վրա գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, ձորին զուգահեռ թիվ 59-60 սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է 
Վազաշեն, Պառավաքար և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային 
սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15805մ է: 
  

ՎԱԶԱՇԵՆ-ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  

Վազաշեն, Խաշթառակ և Այգեհովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 
սահմանակետից, որը գտնվում է բնական աղբյուրների մոտ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով 
անցնում 165մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 2 
սահմանակետով անցնում 217մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 151մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում առվի եզրին 
գտնվող Վազաշեն, Խաշթառակ և Պառավաքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1090մ է: 
  

ՎԱԶԱՇԵՆ-ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Վազաշեն, Այգեհովիտ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Ադրբեջանի Հանրապետություն) 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 297մ, հասնում թիվ 3 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատում դաշտային և միջհամայնքային 
ճանապարհները, թիվ 4-13 սահմանակետերով անցնում 2403մ, հասնում է գետի ափին գտնվող թիվ 14 
սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գետով անցնում 3623մ, 
հասնում անտառի եզրի թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 16 սահմանակետով անցնում 2121մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 17 
սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհներ, անտառի եզրի ոլորանների թիվ 18-27 սահմանակետերով անցնում 5682մ, հասնում անտառի եզրի 
թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի 
եզրով, թիվ 29 սահմանակետով անցնում 1588մ, հասնում է բնական աղբյուրների մոտ գտնվող Վազաշեն, 
Այգեհովիտ և Խաշթառակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15713մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

  

  
Հավելված 18.48 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



Վարագավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում: 
Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ներքին Կարմիր աղբյուր և «Բ»-«Գ» հատվածով` 

Տավուշ գյուղական համայնքներին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական 
համայնքին, հարավից, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Պառավաքար գյուղական համայնքին: 

  
ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ-ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վարագավան, Պառավաքար և Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով 
անցնում 331մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Վարագավան, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Տավուշ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 331մ է: 
  

ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ-ՏԱՎՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վարագավան, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Տավուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 1030մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Վարագավան, Տավուշ և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1030մ է: 
  

ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
Վարագավան, Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) և Տավուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, Հախում գետի ոլորաններով անցնում 3521մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 
սահմանակետին, այնտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բլուրներով` թիվ 2 սահմանակետով անցնում 432մ, 
հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում դաշտային 
ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
դեպի արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 785մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, անտառի եզրագծով` թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնելով 2608մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, ապա կտրուկ 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 502մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
դեպի հարավ, անտառի եզրագծով անցնում 236մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնում 
4457մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, 
հետո կրկին հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 39-47 սահմանակետերով անցնում 2831մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 48 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով անցնում 744մ, հասնում գետի ափին 
գտնվող Վարագավան, Պառավաքար և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների 
բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16296մ է:  
  

ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ-ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա» 
  
Վարագավան, Պառավաքար և Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Հախում գետի ձորի 
ոլորաններով, թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնում 3366մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 28 սահմանակետին, 
այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, 
առուներ, ձորակի թիվ 29-39 սահմանակետերով անցնում 1425մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 
40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի 41-46 սահմանակետերով 
անցնում 1103մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում է 597մ, հասնում 
անտառի եզրի թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս-
արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 406մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 529մ, հասնում «Օձաքար» եռանկյունաչափական կետի 
հետ համընկնող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-



արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհներ, անտառի եզրով, թիվ 55-57 սահմանակետերով անցնում 860մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև հատում է դաշտային 
ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 67մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 59 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 60-68 սահմանակետերով անցնում 1524մ, 
հասնում է ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով շրջանցելով 
բարձունքների գագաթները, թիվ 70-99 սահմանակետերով անցնում է 7159մ, հասնում դաշտային ճանապարհների 
խաչմերուկներում գտնվող թիվ 100 սահմանակետին: Թիվ 100 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 101-109 
սահմանակետերով անցնում է 2834մ, հասնում թիվ 110 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով անցնում 342մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման տեղում գտնվող թիվ 
111 սահմանակետին: Թիվ 111 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա 
հարավ-արևելք, ձորի թիվ 112-115 սահմանակետերով անցնում է 732մ, հասնում ձորի և դաշտային ճանապարհի 
հատման կետում գտնվող թիվ 116 սահմանակետին: Թիվ 116 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորով, թիվ 117 սահմանակետով անցնում է 595մ, հասնում 
թիվ 118 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը, առվով, թիվ 119 
սահմանակետով անցնում է 250մ, հասնում թիվ 120 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
դաշտային ճանապարհով անցնում է 400մ, հասնում թիվ 121 սահմանակետին: Թիվ 121 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 122 
սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում գետակի ափին գտնվող թիվ 123 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհներ, թիվ 124-127 սահմանակետերով, գետով անցնում 680մ, 
հասնում գետի ափին գտնվող Վարագավան, Պառավաքար և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23355մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.49 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մոսեսգեղ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշեն գյուղական համայնքներին, արևելքից, 
հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արծվաբերդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» 
հատվածով` Նավուր գյուղական, «Զ»-«Է» հատվածով` Բերդ քաղաքային և «Է»-«Ա» հատվածով` Տավուշ 
գյուղական համայնքներին: 

  
ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Վերին Կարմիր աղբյուր, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Տավուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման 

«Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, 
անցնում 375մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, բարձունքով անցնում 315մ, 
հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 309մ, հասնում միջհամայնքային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-
արևելք, անցնում 60մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա 
թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով և թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 844մ, հասնում է 
առվակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև այդ ճանապարհով և առվակով թեքվում է հարավ-
արևմուտք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 152մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատում առվակը և խճուղին, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 70 մ, 
հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, խճուղու եզրով անցնում 148մ, հասնում է 
թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, հողի կտրվածքի եզրով 
անցնում 190մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 
113մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 60մ, հասնում է թիվ 16 



սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում թիվ 
17 սահմանակետին, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, ապա այդ ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-
արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 209մ, հասնում է Վերին Կարմիր աղբյուր, Ներքին Կարմիր աղբյուր և 
Մոսեսգեղ գյուղական համանքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3104մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՄՈՍԵՍԳԵՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  
Վերին Կարմիր աղբյուր, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Մոսեսգեղ գյուղական համանքների տարածքների 

բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 892մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի 
եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 384մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, 
այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 264մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 
14 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 182մ, հասնում 
թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 346մ, հասնում է թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 99մ, հասնում 
բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 186մ, հասնում է թիվ 
18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 283մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: 
Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 331մ, հասնում 
թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 138մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23-26 սահմանակետերով անցնում 
397մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 84մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող Վերին Կարմիր աղբյուր, Մոսեսգեղ և Նորաշեն գյուղական համանքների տարածքների 
բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4056մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Վերին Կարմիր աղբյուր, Մոսեսգեղ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 129մ, հասնում թիվ 1 
սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 624մ, հասնում թիվ 
6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7-8 
սահմանակետերով անցնում 457մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղ հատվում է դաշտային ճանապարհի 
հետ, նորից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 223մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 11-18 սահմանակետերով 
անցնում 708մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Նորաշեն համայնքի 
բնակավայրի եզրով` թիվ 20-29 սահմանակետերով անցնում 1182 մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 31-36 սահմանակետերով 
անցնում 732մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, թիվ 38-42 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, թիվ 44-47 սահմանակետերով անցնում 489մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, 
ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 50-55 սահմանակետերով անցնում 1031մ, հասնում 
թիվ 56 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 111մ, հասնում ճանապարհի եզրին 
գտնվող թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հարավ-արևելք, ապա հարավ, ճանապարհի ոլորանների թիվ 58-74 սահմանակետերով անցնում 3062մ, հասնում 
ճանապարհի եզրի թիվ 75 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, ճանապարհով անցնում 695մ, 
հասնում թիվ 76 սահմանակետին: Թիվ 76 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
լանջերով հատելով ձորակներ, թիվ 77-82 սահմանակետերով անցնում 4467մ, հասնում թիվ 83 սահմանակետին, 
ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 84-94 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում 
թիվ 95 սահմանակետին: Թիվ 95 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 
96 սահմանակետով անցնում 2527մ, հասնում Վերին Կարմիր աղբյուր, Նորաշեն և Արծվաբերդ գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19037մ է: 



  
ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 

  
 Վերին Կարմիր աղբյուր, Արծվաբերդ և Նորաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, ճանապարհի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1075մ, հասնում է ճանապարհի ոլորանի թիվ 5 
սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք, հարավ և 
հարավ-արևմուտք, ճանապարհի ոլորապտույտների թիվ 6-22 սահմանակետերով անցնում 2435մ, հասնում է 
դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-
արևմուտք, դաշտային ճանապարհով` ձորին զուգահեռ, թիվ 24-30 սահմանակետերով անցնում 1796մ, հասնում է 
Թովուզ գետի ափին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հյուսիս-արևմուտք, Թովուզ գետի թիվ 32-54 սահմանակետերով անցնում 3209մ, հասնում է գետի ափին գտնվող 
Վերին Կարմիր աղբյուր, Արծվաբերդ և Նավուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 
հանգուցային սահմանակետին: 

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8515մ է: 
  

 ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՆԱՎՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»  
  
 Գետի ափին գտնվող Վերին Կարմիր աղբյուր, Նավուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների 

տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
Թովուզ գետով` թիվ 1-81 սահմանակետերով անցնում 9525մ, հասնում գետի ափին գտնվող Վերին Կարմիր 
աղբյուր, Նավուր և Արծվաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային 
սահմանակետին:  

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9525մ է:  
  

ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է» 
  

Վերին Կարմիր աղբյուր, Տավուշ գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 
324մ, հասնում է «Թավրալի յալ» եռանկյունաչափական կետի հետ համընկնող թիվ 2 սահմանակետին, ապա 
շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 379մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: 
Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 127մ, հասնում է դաշտային 
ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, 
հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 7-21 սահմանակետերով անցնում 1628մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: 
Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, հատում ճանապարհները և թիվ 23-29 
սահմանակետերով անցնելով 1113մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: 
Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում 
դաշտային ճանապարհը, թիվ 31-39 սահմանակետերով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, 
որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ-արևելք, հարավ, ապա հյուսիս-արևմուտք, ճանապարհի 
ոլորանների թիվ 41-77 սահմանակետերով անցնում 6534մ, հասնում է Վերին Կարմիր աղբյուր, Տավուշ գյուղական և 
Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11434մ է: 
  

ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ-ՏԱՎՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա» 
  
Բարձունքի վրա գտնվող Վերին Կարմիր աղբյուր, Տավուշ և Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների 

տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում է ջրբաժանը, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 998մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 181մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
8-10 սահմանակետերով անցնում 445մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև հատում է Ներքին Կարմիր 
աղբյուր գնացող միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 76մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա դաշտային 
ճանապարհով շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 146մ, հասնում է առվի ափին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծն առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-16 
սահմանակետերով անցնում 416մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
103մ, հասնում է Այգեպար գնացող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղ 



հատում է ճանապարհը, թեքվում հարավ-արևելք, ապա արևելք, Տավուշի ջրամբարի կողքով և թիվ 19-20 
սահմանակետերով անցնում 251մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 
թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 352մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 663մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 133մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 374մ, 
հասնում է Վերին Կարմիր աղբյուր, Տավուշ գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Է» հանգուցային սահմանակետին: 

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4139մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 
  

  
Հավելված 18.50 

«Հայաստանի Հանրապետության  
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՎՈՒՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
 Տավուշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում: 
 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքին, 

արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` 
Բերդ քաղաքային և «Դ»-«Ե» հատվածով` Չինչին գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` 
Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) և «Զ»-«Ա» հատվածով` Վարագավան գյուղական համայնքներին:  

  
ՏԱՎՈՒՇ-ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ» 

  
Տավուշ, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Վարագավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 

հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 
1126մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում անտառը, թիվ 4 
սահմանակետով անցնում 378մ, հասնում բացատի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է 
հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է 
հյուսիս-արևելք, անտառի եզրագծով` թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնում 1298մ, հասնում է թիվ 12 
սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում հյուսիս-արևելք, անցնում 242մ, հասնում է բնական աղբյուրի մոտ 
գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 389մ, հասնում 
է թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 16-18 
սահմանակետերով անցնում 713մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով հատում դաշտային ճանապարհը թիվ 20-23 
սահմանակետերով անցնում 1404մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Տավուշ, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Վերին 
Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5852մ է: 
  

ՏԱՎՈՒՇ-ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ» 
  

Բարձունքի վրա գտնվող Տավուշ, Վերին Կարմիր աղբյուր և Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքների 
տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում է ջրբաժանը, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 998մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է 
հարավ-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 181մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 
սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 
8-10 սահմանակետերով անցնում 445մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև հատում է Ներքին Կարմիր 
աղբյուր գնացող միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 76մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա դաշտային 
ճանապարհով շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 146մ, հասնում է առվի ափին գտնվող թիվ 13 
սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծն առվով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 14-16 
սահմանակետերով անցնում 416մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 
103մ, հասնում է Այգեպար գնացող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղ 
հատում է ճանապարհը, թեքվում հարավ-արևելք, ապա արևելք, Տավուշի ջրամբարի կողքով և թիվ 19-20 
սահմանակետերով անցնում 251մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը 



թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 352մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 663մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 26 
սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 133մ, հասնում է թիվ 27 
սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 374մ, 
հասնում է Տավուշ, Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման 
«Գ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4139մ է: 
  

ՏԱՎՈՒՇ-ԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ» 
  
 Տավուշ, Չինչին գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային 

սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում Բերդ տանող ճանապարհը, առվով հոսանքի 
ուղղությամբ անցնում 2690մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 881մ, հասնում է ջրբաժանի վրա 
գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 4-6 
սահմանակետերով անցնում 491մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, 
անցնում 223մ, հասնում է Տավուշ, Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների 
տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4285մ է: 
  

ՏԱՎՈՒՇ-ՉԻՆՉԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե» 
  
 Տավուշ, Չինչին և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» 

հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հախում գետի ափին, սահմանագիծը Հախում գետի վտակով 
թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, վտակի ոլորաններով անցնում 2368մ, հասնում անտառի 
եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հետո հյուսիս, անտառի եզրագծի թիվ 2-3 
սահմանակետերով անցնում 481մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 5-6 սահմանակետերով 
անցնում 871մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 173մ, հասնում թիվ 8 
սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրագծի թիվ 9 սահմանակետով անցնում 
235մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 211մ, 
հասնում անտառեզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-
արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, լանջի թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում է 553մ, հասնում թիվ 14 
սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 237մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 
սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 415 մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը 
շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնելով 475մ, հասնում է ձորակի եզրին 
գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորակով հոսող 
առվի ոլորանների թիվ 24-49 սահմանակետերով անցնում է 1653մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Տավուշ, Չինչին 
գյուղական և Բերդ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:  

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7373մ է:  
  

ՏԱՎՈՒՇ-ԾԱՂԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ» 
  
Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Տավուշ, Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) և Վարագավան գյուղական 

համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, անտառի եզրագծով հատելով դաշտային ճանապարհները, բարձունքները և անտառի 
բացատները, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում է 2201մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է 
դեպի արևմուտք, անցնում 96մ, հասնում առվակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից 
սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, առվակի թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 482մ, հասնում 
առվի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 15 
սահմանակետով անցնում 524մ, հասնում առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 16 
սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային 
ճանապարհը, անցնում 361մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 
հատում առվակը, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 1306մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 
սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրով հատելով դաշտային ճանապարհները, 



   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում է 1040մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի 
հարավ-արևմուտք, հատում ձորը, անցնում 323մ, հասնում Հախում գետի ափին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: 
Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետի 
թիվ 25-28 սահմանակետերով անցնում 675մ, հասնում Հախում գետի եզրին գտնվող Տավուշ, Ծաղկավան (Տաուշի 
շրջան) և Չինչին գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:  

«Ե»-«Զ» սահմանգծի ընդհանուր երկարությունը 7007մ է: 
  

 ՏԱՎՈՒՇ-ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա» 
  

Տավուշ, Ներքին Կարմիր աղբյուր և Վարագավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» 
հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 1030մ, 
հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Տավուշ, Վարագավան և Ծաղկավան (Տաուշի շրջան) գյուղական 
համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին: 

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1030մ է: 
(Հավելվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն) 

 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյան
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