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Արարատ

Աշ	խար	հում	ա	մեն	պահ	ինչ-որ	տեղ	անձր	ևում	է:	Եվ	անձր	ևի	պա-

հին	ու	անձր	ևից	հե	տո	ար	ևի	լույ	սի	խա	ղով	ծիա	ծան	վում	է	եր	կին-

քը	 ինչ-որ	 մե	կի	ար	տի	 վրա,	 ու	 ինչ-որ	 մե	կի	 ե	րե	խան	 հրճվում	 է`	

ա	ռա	ջին	ան	գամ	տես	նե	լով	բնութ	յան	հրաշ	քը:	Հրճ	վում	է	ան	հոգ	ու	դեռ	ան-

տեղ	յակ,	որ	երկ	րագն	դի	վրա	կա	մի	տեղ,	ուր	երկն	քի	ար	ցուն	քոտ	ժպի	տը	

հե	ռա	վոր	մի	օր	նշա	նա	վո	րել	է	մար	դու	ու	նրա	սե	րունդ	նե	րի	հա	րատ	ևութ-

յու	նը:	Եվ	օ	րե	րից	մի	օր,	ար	դեն	պատ	անի,	գու	ցե	ի	մա	նա,	որ	մեծ	աշ	խար	հի	

փոք	րիկ	անկ	յու	նում	ծվա	րել	է	մի	դաշ	տա	վայր,	ուր	ա	րա	րի	չը,	ըստ	ա	վան-

դութ	յան,	ուխտ	կա	պեց	մար	դու	հետ	ու	խոս	տա	ցավ	նրան	մշտնջե	նա	կան	

ցանքս	ու	բեր	քա	հա	վաք,	ցուրտ	ու	տաք,	ա	մառ	ու	ձմեռ,	գի	շեր	ու	ցե	րեկ,	

ուր	ա	րա	րի	չը	օրհ	նեց	մար	դուն	ու	նրա	որ	դի	նե	րին	և		ծիա	ծա	նեց	եր	կին	քը՝	

որ	պես	հա	վերժ	հի	շե	ցում	իր	խոս	տու	մի:

	Մի	լիո	նա	վոր	 պա	տա	նի	նե	րի	 հա	մար	 Ա	րա	րատ	 եր	կի	րը	 թերևս	 կմնա	

որ	պես	 բիբ	լիա	կան	 ա	վան	դութ	յուն	 միայն:	 	Սա	կայն	 հար	յուր	 հա	զար	նե	րի	

հա	մար,	Ա	րա	րա	տի	ու		Գե	ղա	մա	լեռ	նե	րի	միջև,	Ա	րաք	սի	ու	Ա	զա	տի	հով	տում	
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փռված	բիբ	լիա	կան	հո	ղը,	որ	վկա	դար	ձավ	ա	րար	չի	ու	մար	դու	միջև	ուխ-

տին	ու	տե	սավ	ա	ռա	ջին	ծիա	ծա	նը,	տուն	է	ու	հա	մայնք,	տքնութ	յան	արտ	է	

ու	գի	նու	հնձան,	խա	ղո	ղի	տնկարկ	է	ու	ծի	րա	նի	այ	գի,	դպրոց	է	զա	վակ	նե	րի	

հա	մար	ու	աշ	խա	տա	վայր,	ծնո	ղա	կան	գիրկ	է	ու	պա	պե	րի	հանգր	վան...

	Մե	րօր	յա	Ա	րա	րատն	այ	սօր	էլ	յու	րօ	րի	նակ		Նոյան		Տա	պան	է՝	հայ	գե	նի	

ու	հայ	մշա	կույ	թի	թան	գա	րան.	Ա	րա	րատ	յան	դաշ	տի	այս	անկ	յու	նը	հա	զա-

րամ	յակ	ներ	շա	րու	նակ	ըն	դու	նել,	պատս	պա	րել	ու	սնել	է	հա	յի	սե	րունդ	նե-

րին՝	պատ	մա	կան		Հա	յաս	տա	նի	ու		Հայ	կա	կան		Լեռ	նաշ	խար	հի	գրե	թե	բո	լոր	

անկ	յուն	նե	րից	 ու	 շե	նե	րից:	 	Հա	ճախ	 մի	 բնա	կա	վայ	րից	 մյուսն	 ըն	դա	մե	նը	

ե	րեք	 կի	լո	մետր	 անց	նե	լով,	 մշա	կու	թա	յին	 հա	զա	րա	վոր	 կի	լո	մետ	րեր	 ես	

կտրում.	այն	 շե	նե	րը	որ	տե	ղից	Ա	րա	րատ	են	հա	սել	հար	ևան	հա	մայնք	նե-

րի	բնա	կիչ	նե	րի	նախ	նի	նե	րը,	եր	բեմն	ի	րա	րից	հե	ռու	էն	ե	ղել	եր	կու	սու	կես	

հա	զար	կի	լո	մետր:	Եր	կու	հա	զար	քա	ռա	կու	սի	կի	լո	մետ	րի	վրա	կողք-կող	քի	

փռված	են	հա	յոց	շե	նե	րը,	ա	սես		Հա	յոց	Աշ	խար	հի	քար	տե	զի՝	պատ	մութ	յան	

հող	մե	րից	 քշված	պա	տա	ռիկ	ներ.	 	Մա	կու	 ու	 Ս	պա	հան,	 	Խոյ	 ու	 	Սալ	մաստ,	

	Վան	 ու	 	Շա	տախ,	 	Սա	րի	ղա	միշ,	 	Մուշ,	 Էրզ	րում,	 Ար	դա	հան	 ու	 	Ղա	րա	դաղ,	

	Սուր	մա	լու,	 	Նուխ	 ու	 	Բիթ	լիս,	 	Խար	բերդ,	 Ուր	միա,	 	Մոքս	 ու	 	Մամր	տան,	

	Խա	նի	շան,	 	Թի	մար	 ու	 	Գա	վաշ,	 	Կարճ	կան,	 	Հա	կուկ	 ու	 	Հաղ	պակ...	 և	

	Նա	խիջ	ևան,		Բա	քու,		Սում	գա	յիթ	ու		Մին	գե	չաուր,	և		Սի	րիա	ու		Լի	բա	նան...	

Այն	հո	ղը,	ուր	հա	յը	հիմ	նեց	իր	ա	ռա	ջին	թատ	րոնն	ու	երկր	պա	գեց	մար-

դա	սեր	աստ	ված	նե	րի	ոս	կե	ձույլ	բա	գին	նե	րին,	ուր	հա	վա	տաց	փրկութ	յուն	

քա	րո	զող	 ա	ռաք	յալ	նե	րին,	 ուր	 ստեղ	ծեց	 ա	ռա	ջին	 խաչ	քա	րը,	 ուր	 հար	յու-

րա	վոր	զան	գե	րի	ղո	ղան	ջով	լե	զու	ա	ռան	հա	յի	ե	կե	ղե	ցի	նե	րը,	ա	մեն	ան	գամ	
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գրկա	բաց	ըն	դու	նել	է	իր	զա	վակ	նե	րին:	Եվ	զա	վակ	նե	րը	շնոր	հա	կալ	ե	ղան	

Ա	րա	րա	տի	 բա	րե	բեր	 հո	ղին,	 հեր	կե	ցին	 ու	 հասց	րին	 բեր	քեր,	 հիմ	նե	ցին	

դպրոց	ներ	ու	ցրե	ցին	ճա	կա	տագ	րի	խա	վա	րը:

	Պա	րարտ	է	Ա	րա	րա	տի	հո	ղը,	թերևս	ա	մե	նա	բեր	քա	տուն՝	հա	զար	կի	լո-

մետր	շա	ռավ	ղով,	սա	կայն	հեշտ	չի	պարգ	ևում	իր	բա	րիք	նե	րը:		Խոր	շակ	ու	

կար	կուտ,	հե	ղեղ	ու	սո	ղանք.	կա	մա	կոր	է	ու	քմա	հաճ	բնութ	յունն	Ա	րա	րա	տի	

մար	զում:		Տար	վա	ըն	թաց	քում	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	ջեր	մա	ստի	ճա	նը	մի	ջի-

նում	տա	տան	վում	է	ա	վե	լի	շատ,	քան	տա	րա	ծաշր	ջա	նի	որ	ևէ	այլ	վայ	րում՝	

քա	ռա	սուն	աս	տի	ճան	ցրտից	մինչև	հի	սուն	աս	տի	ճան	մո	լեգ	նող	տա	պը:

	Մեծ	աշ	խա	տանք	ու	նվի	րում	է	պա	հան	ջում	Ա	րա	րա	տի	հողն	ի	րե	նից	

բերք	հա	վակ	նո	ղից:		Սա	կայն	իր	հմուտ	ու	հա	մառ	մշա	կին	Ա	րա	րա	տի	հո	ղը	

պարգ	ևատ	րում	է	ա	ռա	տա	ձեռն:		Պարգ	ևատ	րում	է	ա	մառ,	թե	ձմեռ:	Ամ	ռանն	

ու	աշ	նա	նը	բերք	են	տա	լիս	Ա	րա	րա	տի	ար	տե	րը,	այ	գի	ներն	ու	տնկարկ	նե	րը:	

Ձմ	ռանն	ու	գար	նա	նը	տա	ղանդ	ներ	ու	հան	ճար	ներ	է	ծնում	Ա	րա	րա	տի	հո-

ղը.	ծնում	է	պոետ	ու	սպա	րա	պետ,	պե	տա	կան	գոր	ծիչ,	գիտ	նա	կան	ու	մար-

զիկ:	Ծ	նում	է	մար	դիկ,	ով	քեր	հա	յոց	հա	մար	ճա	կա	տագ	րա	կան	պա	հե	րին	

գեր	մարդ	կա	յին	պոռթ	կու	մով	միա	վո	րել	են	պա	ռակտ	վա	ծը,	քա	շել	ու	հրել,	

տա	րել	շա	լա	կած,	ծով	քրտինք	թա	փել	ու	չեն	խնա	յել	ո՛չ	ար	յուն,	ո՛չ	կյանք	

ա	րա	րատ	յան	 հո	ղի	 վրա	ա	րա	րատ	ցու	 ի	րա	վուն	քով	ապ	րե	լու	 հա	մար:	 Եվ	

իր	վրա	հաս	տա	տուն	հա	յին	ու	նրա	սե	րունդ	նե	րին	Ա	րա	րա	տի	հողն	անմ-

նա	ցորդ	ու	հար	յու	րա	պա	տիկ	վե	րա	դարձ	րել	ու	վե	րա	դարձ	նում	է	թա	փած	

քրտինքն	ու	ար	յու	նը:
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Մարդը

Ա րա րա տի մար զի բնակ չութ յու նը 2002 թվա կա նից ի վեր տա	րեց-տա-

րի	ա	ճել	է, փո խա րի նե լով նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նի նվազ մա նը: 

Ա րա րա տը  Հա յաս տա նում 280 հա զա րից ա վե լի բնակ չութ յուն ու նե ցող 

հինգ մար զե րից մեկն է:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ծնվել է 1,080 ե րե խա ա վե լի, քան 2001 

թվա կա նին՝ 40	տո	կո	սով	ա	վե	լի:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բնակ չութ յան բնա կան ա ճը 2002 թվա-

Բ	նակ	չութ	յան	թվա	քա	նա	կի	փո	փո	խությունը	
Արարատի	մարզում	(հա	զար	մարդ)

Ծն	ված	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(մարդ)
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կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	85	տո	կո	սով:  Հա զար բնակչի հաշ վով Ա րա-

րա տի մար զում բնա կան ա ճը հան րա պե տութ յան մի ջի նից բարձր է ա վե լի քան 

15 տո կո սով: 

 Ման կա կան մա հա ցութ յունն Ա րա րա տի մար զում ա	վե	լի	ցածր	է, քան մի ջի նը 

հան րա պե տութ յու նում: 2009 թվակա նից սկսած՝ ման կա կան մա հա ցութ յու նը 

Բ	նա	կան	ա	ճը	1000	բնակ	չի	հաշ	վով,	2010թ.

5

6

3

4

5

6

7

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԱՐԱՐԱՏ

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բնա կան ա ճը հա զար բնակ
չի հաշ վով 2001 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել է:

Մինչև	1	տա	րե	կան	մա	հա	ցած	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	1000	
կեն	դա	նած	նի	հաշ	վով	Ա	րա	րա	տի	մար	զում

12

11

8

9

10

11

12

13

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԱՐԱՐԱՏ
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Ա րա րա տի մար զում կրճատ վել է. մար զում աղ քա տութ յան հաղ թա հար ման լա-

վա գույն վկա յութ յուն նե րից մե կը:

2011 թվա կա նին հա զար բնակ չի հաշ վով մա հա ցած նե րի թիվն Ա րա րա տի 

մար զում ա	վե	լի	ցածր	է, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում, ա վե լի ցածր՝ քան մի-

ջի նը հան րա պե տութ յու նում:  Մա հա ցութ յան ցուցանիշն Ա րա րա տի մար զում 

հան	րա	պե	տութ	յան	 ա	մե	նա	ցած	րե	րից	 մեկն	 է. հիմ նա կա նում գյու ղա կան 

բնակ չութ յուն ու նե ցող Ա րա րա տի մար զում մա հա ցութ յունն ա վե լի ցածր է, քան 

հան րա պե տութ յան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի միջին ցուցանիշը:

Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է ա մուս նութ յուն նե րի քա նա կը: 

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում գրանց վել է շուրջ 1750 ա մուս նութ յուն՝ 

ա	վե	լի,	քան	երբ	ևէ	ան	կախ		Հա	յաս	տա	նի	պատ	մութ	յան	մեջ: 2011 թվա կա նին 

ա րա րատ ցի նե րը եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	մեծ թվով ըն տա նիք ներ են կազ մել, քան 

տասը տա րի ա ռաջ՝ 2001 թվա կա նին: Ընդ ո րում, նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 

հան րա պե տութ յու նում ա մուս նութ յուն նե րի թիվն ա ճել է ըն դա մե նը 60 տո կո սով:

2009-2011 թվկան նե րի ըն թաց քում ա մուս նութ յուն նե րի թիվն Ա րա րա տի մար-

զում ա վե լա ցել է շուրջ մեկ քա ռոր դով, մինչ դեռ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 

Հա յաս տա նում ա մուս նութ յուն նե րի թի վը ա մե նա
բարձր տեմ պե րով ա վե լա ցել է Ա րա րա տի մար զում:

Ամուսնությունների	թիվը	ՀՀ	մարզերում,	2011թ.	(միավոր)
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ա մուս նութ յուն նե րի թի վը հան րա պե տութ յու նում ա վե լա ցել է շուրջ 5 տո կո սով՝ 

հինգ ան գամ դան դաղ, քան Ա րա րա տում:

Ա րա րա տի մար զը հան	րա	պե	տութ	յու	նում	 լա	վա	գույնն	 է թե՛  ա մուս նութ-

յուն նե րի ա ճի տեմ պով, թե՛ ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի թվի նվազման մի տու մով: 

Այս պես, ե թե 2011 թվականին 2005 թվա կա նի հա մե մատ հան րա պե տութ յան 

գրե թե բո լոր մար զե րում, բա ցա ռութ յամբ  Վա յոց  Ձո րի մար զը, ա մուս նա լու ծութ-

յուն նե րի թիվն ա ճել է, ընդ ո րում, Եր ևա նում՝ ա վե լի քան 20 տո կո սով, իսկ հան-

րա պե տութ յու նում՝ մի ջի նում շուրջ 30 տո կո սով, ա պա նույն ժա մա նա կա հատ-

վա ծում Ա րա րա տի մար զում ա	մուս	նա	լու	ծութ	յուն	նե	րի	թի	վը	նվա	զել	է ե րեք 

տո կո սով:

 Հա յաս տա նի մար զեր ե կող միգ րանտ նե րի շուրջ մեկ հինգե րոր դը 2010 թվա-

կա նին ե կել է Ա րա րա տի մարզ: Ա րա րատ ե կող միգ րանտ նե րի թիվն ա վե լին է, 

քան հան րա պե տութ յան չորս մար զե րում միա սին: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի 

մարզ ե կել է գրե թե նույն քան մարդ, որ քան Եր ևան: 2010 թվա կա նին Ա րա րատ 

ե կող նե րի թի վը 2002 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է 60 տո կո սով:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զից մեկ նող նե րի թի վը ա	մե	նա	ցածրն	է	ան-

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զեր ե կող միգ
րանտ նե րի թիվն ա մե նա բարձրն էր Ա րա րա տի մար զում:

Միգ	րա	ցիա,	մեկ	նող	նե	րի	և		ե	կող	նե	րի	թվա	քա-
նա	կը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(մարդ)
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կախ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում: 2010 թվա կա-

նին Ա րա րա տից մեկ նողների թվաքանակը եր կու ան գամ պա կաս է եղել, քան 

1998 թվա կա նին: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զից մեկ նել է 75 տո կո սով 

պա կաս մարդ, քան 2005 թվա կա նին, ընդ ո րում, Ա րա րատ վե րա դար ձել է 

նույնքան մարդ. նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում դեպի Ա րա րա տի մարզ բնակ-

չութ յան միգ րա ցիոն ներ հոսքն ակն հայտ է:

Տն	տե	սութ	յան	սյու	նե	րը

Ա րա րա տի մար զում բարձր	տեմ	պով	ա	ճել	 է	արդ յու նա բե րա կան ար-

տադ րան քի ծա վա լը: 2001-2011 թվա կան նե րին՝ նա խորդ տաս նամ յա-

կի ըն թաց քում, Ա րա րա տի մար զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի 

ծա վալն ա	ճել	է	կրկնա	կի	բարձր	տեմ	պով, քան մի ջի նը հա նա րա պե տութ յու-

նում: 2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով մե	կու	կես	ան	գամ	

ա	վե	լի	 մեծ	 ծա	վա	լով արդ յու նա բե րա կան ար տադ րանք է ար տադր վել, քան 

2007 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ա մե նա մեծ տե սա կա րար 

կշիռն ար դու նա բե րա կան ար տադ րան քի հա մա խառն ծա վա լում հանրա պե-

տությունում Ա րա րա տի մար զում է՝ շուրջ 90 տո կոս: 

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում մշա կող արդ յու նա բե րութ յու նը 2007 

2011 թվակա նին արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը 
Ա րա րա տի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է 2001 թվա կա
նի արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի հնգա պա տի կը: 

 

Հա յաս տա նի, ինչ պես նաև  Կով կա սի ա մե նա բարձ րա հա սակ հայն ապ րում է Ա րա-
րա տի մար զի Ջ րա շեն գյու ղում։ Ար շա վիր Գ րի գոր յա նը քսա նե րեք տա րե կան է, ու նի 
2,3 մ  հա սակ և 125 կգ  քաշ։  Հագ նում է 55 հա մա րի կո շիկ։  Պատ վեր է տա լիս: Այդ չափ-
սի կո շիկ չեն ար տադ րում լայն սպառման հա մար։ Իսկ հա գուստ ընտ րում է ա մե նա մեծ 
չափ սը՝ XXXXXL, այն էլ՝ փոքր է գա լիս։ Ար շա վի րի ըն տա նի քում բո լորն են բարձ րա-
հա սակ, սա կայն ոչ այն քան, որ քան ինքն է։ Եղ բայ րը, որ այժմ ծա ռա յում է հայ կա կան 
բա նա կում, ու նի 1,8 մ  հա սա կ։



11

թվա կա նի հա մե մատ տվել է ըն թա ցիկ գնե րով մե	կու	կես	ան	գամ	ավելի	ծա վա-

լով ար տադ րանք: Ե թե նա խորդ տաս նամ յա կում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան 

ար տադ րան քի ծա վա լը հան րա պե տութ յու նում մի ջի նում գրե թե ե ռա պատկ վել 

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վալն	Ա	րա	րա-
տի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա-
լի	ա	ճ	ը	2011թ՝	2001թ-ի	նկատմամբ
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ՀՀ ԱՐԱՐԱՏ

2011 թվա կա նին, արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լով Ա րա
րա տի մար զը հան րա պե տութ յան լա վա գույն ե րեք մար զե րից մեկն է:
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է, ա պա Ա րա րա տում հնգա	պատկ	վել	է: Ա րա րա տի մար զում 2001-2011 թվա-

կան նե րին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լը մայ րա քա ղաք 

Եր ևա նի հա մե մատ ա ճել է կրկնա	կի	ա	վե	լի	մեծ	տեմ պով:

Ա	րա	րա	տի	մար	զի		մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	մշա	կող	արդ-
յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լում,	2011թ.

ԱՅԼ ՄԱՐԶԵՐ
76.8%

ԱՐԱՐԱՏ
23.2%

2011 թվա կա նին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար
տադ րան քի ծա վալն Ա րա րա տի մար զում 2001 թվա կա
նի ծա վա լի հնգա պա տիկն է՝ ըն թա ցիկ գնե րով: 

Մ	շա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ար	տադ	րանքի	ծավալն	
Ա	րարատի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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 Հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վալն Ա րա րա տի 

մար զում 2011 թվա կա նին ըն թա ցիկ գնե րով կազ մել է 2001 թվա կա նի ար տադ-

րան քի քա	ռա	պա	տի	կը:  Հան քա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան-

քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով Ա րա րա տի մար զում 2006 թվա կա նի հա մե մատ 

կրկնա	պատկ	վել	է:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի և ջ րի ար-

տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վալ նե րը կազ մել են 2001 թվա կա նի ծա վա լի քա-

ռա	պա	տի	կը՝ ըն թա ցիկ գնե րով, իսկ 2007 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լա ցել են 

մեկ հին գե րոր դով:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա-

վա լի առ յու ծի բա ժի նը ըն թա ցիկ գնե րով՝ շուրջ 40 տո կո ս, կազ մել է սննդամ թեր-

քի և խ միչք նե րի ար տադ րան քը:

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	կա	ռուց-
վածքն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(2011թ.)

սննդամթերքի 
արտադրություն

12.8% խմիչքների 
արտադրություն

8.6%

11.2%

ոչ մետաղական 
հանքային 

արտադրատեսակների
արտադրություն

Մշակող 
արդյունաբերություն

48.9%

Այլ ճյուղեր
18.6%

Սնն դամ թեր քի ար տադ րութ յան ծա վա լով Ա րա րա տի մար
զը Եր ևան քա ղա քի և  Կո տայ քի հետ ա ռա ջին եռ յա կում է:

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վում հան րա պե տութ յան մար
զե րում մշա կող ար տադ րութ յան ծա վա լի մեկ քա ռոր դը:
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2010 թվա կա նին Ա րա րա տում է ար տադր վել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

մար զե րում ար տադր ված սննդամ թեր քի և խ միչք նե րի մեկ հին գե րոր դից ա վե-

լին: 

Ա րա րա տի մար զում 2010 թվա կա նին ար տադր վել են նույն	քան	 ծա	վա-

լի խմիչք ներ, որ քան հան րա պե տութ յան ութ	մար	զե	րում	միա	սին	վերց	րած: 

Ա րա րա տը խմիչք նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լով ա ռա
ջինն է հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում: 

Խ	միչք	նե	րի	ար	տադ	րութ	յու	նը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.

ԱՐԱՐԱՏ
36.2%

ԱՅԼ ՄԱՐԶԵՐ
63.8%

Սննդամթերքի	արտադրությունը	ՀՀ	մարզերում,	2010թ.	(մլն․	դրամ)
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րում ար տադր ված խմիչք նե րի մեկ	եր	րոր	դից	ա	վե-

լին ար տադր վում է Ա րա րա տի մար զում:

Հայկական ծ խա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րը ար տադր վում են բա ցա ռա-

պես Ա րա րա տի մար զում և Եր ևան քա ղա քում:

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վում ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ար տադ րա-

տե սակ նե րի զգա լի ծա վա լը: Արարատում արտադրվող ոչ մե տա ղա կան հան-

քա յին ար տադ րա տե սակ նե րի ծա վա լը հանրապետության մարզերից զի ջում է 

միայն  Կո տայ քին:

 Հիմ նա յին մե տաղ նե րի ար տադ րութ յամբ Ա րա րա տը,  Լո ռու և  Կո տայ քի հետ 

միա սին, գլխա	վո	րում	է	հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րի	ցան	կը:

2010 թվա կա նին 2004 թվա կա նի հա մե մատ Ա րա րա տի մար զում ծխա խո տա-

յին ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով ա ճել է 

մեկ	քա	ռոր	դով, սննդամ թեր քի և խ միչք նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լը՝ ա	վե	լի	

քան	40	տո	կո	սով, հիմ նա յին մե տաղ նե րի ար տադ րութ յու նը՝ 80	տո	կո	սով, իսկ 

ոչ մե տա ղա կան հան քա յին ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լը 

կրկնա	պատկ	վել	է:

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վում  Հա յաս տա նում ար տադր
ված ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի կե սից ա վե լին:

 Ա րա րա տում է ար տադր վում  Հա յաս տա նի մար զե րում ար տադր ված ոչ 
մե տա ղա կան հան քա յին ար տադ րա տե սակ նե րի 40 տո կո սից ա վե լին:
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Գ	յու	ղատն	տե	սութ	յուն

 Նա խորդ տաս նամ յա կում Ա րա րա տի մար զում գյու ղատն տե սութ յու նը 

էականորեն զար գա ցել է: 2006-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար-

զում գյու ղատնտ ե սա կան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով 

կրկնա	պատկ	վել	է:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մարզն ա պա հո վել է հան րա պե տութ յան գյու-

ղատնտ ե սա կան հա մա խառն ար տադ րան քի շուրջ 17	տո	կո	սը՝ ար տադ րութ յան 

ծա վա լով երկ	րոր	դը երկ րում:

Ե թե 2001 թվա կա նին Ա րա րատ յան դաշտ ավայ րի բեր րի հո ղում փռված Ա րա-

րա տի մար զում բու սա բու ծութ յու նը տա լիս էր նույն քան գյու ղատնտ ե սա կան 

հա մա խառն ար տադ րանք՝ դրամական արտահայտությամբ, որ քան ա նաս նա-

բու ծութ յու նը, ա պա 2011 թվա կա նին, բու սա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ-

րանքն Ա րա րա տի մար զում հնգա	պա	տիկ	ա	վե	լի	էր, քան ա նաս նա բու ծութ յան 

հա մա խառն արտադ րան քը:

2011 թվա կա նին գյու ղատնտ ե սա կան հա մա խառն ար տադ
րանքն Ա րա րա տի մար զում ըն թա ցիկ գնե րով 2001 թվա
կա նի հա մա խառն ար տադ րան քի ե ռա պա տիկն է: 

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

45 49 52
66 65 72

82
101

89
109

139

0

50

100

150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



17

Ա րա րա տի մար զում բու սա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը նույն	քան	

է, որ քան հան րա պե տութ յան վեց	մար	զե	րում	միա	սին:

Բուսաբուծության	ծավալները	ՀՀ	մարզերում,	
2010թ.	(մլրդ.	դրամ)

Բանջարանոցային	մշակաբույսերի	ցանքատարածությունները	
(հա)	և	համախառն	բերքը	(հազ.	տոննա)
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Ցանքատարածությունները Համախառն բերքը

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ա ռա ջա տարն է բու սա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րան քով: 
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Ա րա րա տի մարզն ա պա հո վում է հան րա պե տութ յան բու սա բու ծութ յան հա-

մա խառն ար տադ րան քի ա	վե	լի	քան	մեկ	հին	գե	րոր	դը՝ 23 տո կո սը:

2005-2010 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զում բու սա բու ծութ յան հա մա-

խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով կրկնա	պատկ	վել	է:

2010 թվա կա նին ա նաս նա բու ծութ յան հա մա խառն ար տադ րանքն Ա րա րա տի 

մար զում ա	վե	լա	ցել	է շուրջ մեկ հին գե րոր դով:

2000 թվա կա նից ի վեր հա ցա հա տի կա յին և  հա տի կաըն դե ղա յին մշա կա-

բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն ներն աս տի ճա նա կա նո րեն փո խա րին վել 

են Ա րա րատ յան դաշ տա վայրի բեր րի հո ղին ու կլի մա յա կան պայ ման նե րին 

համապատասխան ա վե լի ե կամ տա բեր մշա կա բույ սե րով:

2011 թվա կա նին բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն-

ներն Ա րա րա տի մար զում 2001 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	են	60	տո	կո-

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բու սա բու ծութ
յան հա մա խառն ար տադ րանքն ըն թա ցիկ գնե րով 2000 
թվա կա նին ար տադ րան քի ծա վա լի ե ռա պատիկն է: 

Բոստանային	մշակաբույսերի	ցանքատարածությունները	(հա)	
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2011 թվա կա նին բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի հա մա խառն 
բեր քի ա վե լի քան մեկ քա ռորդն ար տադր վել է Ա րա րա տի մար զում: 
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սով, իսկ բեր քը՝ կրկնա	պատկ	վել	 է թե՛ ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ընդ լայն-

ման, թե՛ հո ղա տա րածք նե րի ա վե լի արդ յու նա վետ մշակ ման արդ յուն քում:

Ա րա րա տի մար զը բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն-

նե րի մա կե րե սով և  հա մա խառն բեր քի ծա վա լով հան րա պե տութ յու նում՝ Ար մա-

վի րից հե տո երկ	րորդն	է:  

Ա րա րա տում ֆեր մեր նե րը բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա-

ծութ յուն նե րի մեկ հեկ տա րից ստա նում են 41	տոն	նա	յից	ա	վե	լի բերք՝ կրկնա	կի  

ավելի, քան մեկ հեկ տա րից ստա նում են հան րա պե տութ յան ութ մար զե րում:

2011 թվա կա նին բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի 

մա կե րեսն Ա րա րա տի մար զում 2000 թվա կա նին մշակ ված ցան քա տա րա ծութ-

յուն նե րի ե	ռա	պա	տիկն	է, իսկ 2011 թվա կա նին բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րից 

ստաց ված բեր քը՝ 2000 թվա կա նի վե	ցա	պա	տի	կը: Ակն հայտ է բոս տա նա յին 

մշա կա բույ սե րի մշակ ման արդ յու նա վե տութ յան կտրուկ ա ճը՝ ցան քա տա րա-

ծութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը զու գա հեռ:

 Բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի մա կե րե սով և  ար-

տադր ված բեր քի ծա վա լով Ա րա րա տի մար զը հան րա պե տութ յու նում երկ	րորդն	

Բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յունն Ա րա րա տի 
մար զում ա մե նա բարձրն է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում: 

Բոս	տա	նա	յին	մշա	կա	բույ	սե	րի		հա	մա	խառն	բեր	քը	(հազ.	տոն	նա)
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է. Ա րա րա տի մար զում են հան րա պե տութ յու նում բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի 

ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի մեկ	քա	ռոր	դից	ա	վե	լին: 

 Բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ վութ յու նը Ա րա րա տի մար զում ա	մե-

նա	բարձրն	է	հան	րա	պե	տութ	յու	նում: 2011 թվա կա նին մեկ հեկ տա րից Ա րա-

րա տի մար զում ֆեր մեր նե րը ստա ցել են կրկնա կի ա վե լի բերք, քան 2000 թվա-

կա նին:

 Տա րեց-տա րի Ա րա րա տի մար զում ա վե լա ցել են պտղի և  հա տապտ ղի 

տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րը. 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում պտղի 

և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րը 2000 թվա կա նի կրկնա	պա-

Ա րա րա տի մար զում է ար տադր վել բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րի ամբողջ բեր քի շուրջ մեկ եր րոր դը:

Բան	ջա	րա	նո	ցա	յին	և		բոս	տա	նա	յին	մշա	կա	բույ	սե	րի	բեր-
քատ	վութ	յու	նը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(ց/	հա)
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Ա րա րա տի մար զն ա պա հո վում է հանրապետության 
պտղի և  հա տապտ ղի բեր քի գրե թե մեկ եր
րոր դը՝ ա մե նա մեծ ծա վա լը երկ րում: 
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տիկն	 են: Ա րա րա տի մար զում են հան րա պե տութ յան պտղի և  հա տապտ ղի 

տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րի գրե թե մեկ	հին	գե	րոր	դը:

Ա րա րա տի մար զը հանրապետության պտղի և  հա տապտ ղի բեր քի՝ ա	մե	նա-

մեծ	ար	տադ	րողն	է: 2007-2011 թվա կան նե րին՝ հինգ	տա	րում,	Ա րա րա տի մար-

զում ար տադր վել է պտղի և  հա տապտ ղի ա	վե	լի	շատ	բերք, քան 1997-2006 

թվա կան նե րին՝ տասը	տա	րում:

Ա րա րա տի մար զում է հան րա պե տութ յան խա ղո ղի տնկարկ նե րի տա րա ծութ-

յան գրե	թե	 30	 տո	կո	սը: 2010 թվա կա նին խա ղո ղի տնկարկ նե րի մա կե րե սը 

Ա րա րա տի մար զում 2003 թվա կա նի հա մե մատ ընդ լայն վել է գրե թե մե	կու-

կես	ան	գամ: Ա րա րա տի մար զում մեկ հեկ տա րից ստա նում են նույն քան խա-

ղող, որ քան մեկ հեկ տա րից հան րա պե տութ յան հինգ մար զե րում միա սին: 2010 

2011 թվա կա նին պտղի և  հա տապտ ղի բերքն Ա րա րա
տի մար զում 2003 թվա կա նի հնգա պա տիկն է:

Պտ	ղի	և		հա	տապտ	ղի	տնկարկ	նե	րի	տա	րա	ծութ-
յուն	նե	րը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(հա)
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նա բարձրն է հան րա պե տութ յու նում: 
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թվա կա նին խա ղո ղի բեր քատ վութ յունն Ա րա րա տի մար զում 2001 թվա կա նի 

հա մե մատ ա վե լա ցել է ե	րեք	քա	ռոր	դով:  Հան րա պե տութ յու նում ար տադր ված 

յու րա քանչ յուր տասը տոն նա խա ղո ղից չորսն ար տադր վում է Ա րա րա տի մար-

զում: 2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ար տադր վել է եր կու ան գամ ա վե լի 

շատ խա ղող, քան 2003 թվա կա նին: 

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ար տադր վել է գրե թե նույն
քան խա ղող, որ քան 1998 թվա կա նին ողջ հան րա պե տութ յու նում:

Խա	ղո	ղի	տնկարկ	նե	րի	տա	րա	ծութ	յուն	նե	րը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(հա)

		Խա	ղո	ղի	հա	մա	խառն	բերքն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(հա)
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Նա խորդ տաս նամ յա կում Ա րա րա տի մար զում ան նա խա դեպ թա փով 

զար գա ցել է շի նա րա րութ յու նը: Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում շի նա րա-

րութ յան ծա վալը մայ րա քա ղաք Եր ևա նում և  մի ջի նում հան րա պե տութ-

յու նում ըն թա ցիկ գնե րով ըն դա մե նը կրկնա պատկ վել է:  Շի նա րա րութ յան ա ճի 

տեմ պե րով Ա րա րա տի մար զը հան րա պե տութ յու նում ան	գե	րա	զան	ցե	լի	է. 2010 

թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում 2006 թվա կա նի հա մե մատ ըն թա ցիկ գնե րով 

հին	գու	կես	 ան	գամ	 ավելի	 մեծ ծա վա լի շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ են 

ի րա կանաց վել:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում մայ րա քա ղաք Եր ևա նում շի նա-

րա րութ յան ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով ա ճել է եր կու եր րոր դով, իսկ հան րա պե-

տութ յու նում՝ մի ջի նում շուրջ 90 տո կո սով:

2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, Ա րա րա տի մար զում շա հա գործ ման 

հանձն ված բնա կե լի շեն քերի ընդհանուր մակերեսը եղել է գրեթե նույնքան, որ-

քան 2000-2006 թվա կան նե րին՝ յոթ	տա	րում:  Միայն 2009 թվա կա նին Ա րա-

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ի րա կա նաց ված շի նա
րա րութ յան հա մա խառն ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով գե րա զան
ցում է 2003 թվա կա նի ծա վա լը տաս նե րե քա պա տիկ անգամ:

Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	ներն	Ա	րա	րա	տի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլն.	դրամ)
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րա տի մար զում շա հա գործ ման են հանձն վել ա վե լի մեծ ընդ հա նուր մա կե րե սով 

բնա կե լի շեն քեր, քան 2001-2003 թվա կան նե րին՝ միա սին: 

Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	 են բեռ նաշր ջա նա ռութ-

յան ծա վալ նե րը: 2009-2010 թվա կան նե րին՝ եր կու տա րում, Ա րա րա տի 

մար զում բեռ նաշր ջա նա ռութ յան ծա վա լը գե	րա	զան	ցել	 է 2000-2004 

թվա կան նե րի հինգ տա րիների ծա վա լը: 

Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է նաև ուղ ևո րա փո խադ րութ յան 

շրջա նա ռութ յու նը: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում փո խադր վել է եր	կու	

ան	գամ	ա	վե	լի	 շատ ուղ ևոր, քան 2005 թվա կա նին, ա վե լի շատ, քան 2004-

2005 թվա կան նե րին՝ եր կու տա րում միա սին: 2010 թվա կա նին ուղ ևո րաշր ջա-

2009 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում բնակ չութ
յան մի ջոց նե րով իրականացված ա մե նա մեծ ծա վա լի շի
նա րա րութ յունը բաժին է ընկել Ա րա րա տի մարզին:

Շա	հա	գործ	ման	հանձն	ված	բնա	կե	լի	շեն	քե	րի	ընդ	հա-
նուր	մա	կե	րեսն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(քառ.	մ)
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լը 2005 թվա կա նի հա մե մատ գրե թե եր կու սու կես ան գամ ա վել է:
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նա ռութ յունն Ա րա րա տի մար զում՝ ա վե լի քան 61.5 մի լիոն ուղ ևոր-կի լո մետր, 

մեկ քա ռոր դով ա	վե	լի	էր, քան 2003-2004 թվա կան նե րին՝ միա սին: Ա րա րա տի 

մար զում ուղ ևո րաշր ջա նա ռութ յու նը 2010 թվա կա նին 2007 թվա կա նի հա մե-

մատ ա վե լացել էր մեկ քա ռոր դով:

Ա րա րա տի մար զում, 2004 թվա կա նից՝ տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է ման-

րա	ծախ	առևտ	րի	օբ յեկտ նե րի թի վը. 2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար-

զում գոր ծում էր եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	շատ	ման րա ծախ առևտ րի օբ-

յեկտ, քան 2004 թվա կա նին:  Կո տայ քից հե տո հան րա պե տութ յան մար զե րում 

ման րա ծախ առևտ րի օբ յեկտ նե րի ա մե նա մեծ թվա քա նակն Ա րա րա տում է: 

	Բեռ	նաշր	ջա	նա	ռութ	յան	ծա	վալ	նե	րի	համեմատականը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում

Ուղ	ևո	րաշր	ջա	նա	ռութ	յու	նը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(հազ.	մարդ)
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Գոր ծա րար մի ջա վայ րի ա ռող ջաց մանն ու հար կա յին վար չա րա րութ յան 

կրճատ մանն ուղղ ված  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ան-

նա խա դեպ քայ լե րի արդ յուն քում, վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տութ յան մար-

զե րում նոր շունչ են առել փոքր և  մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րը՝ ան նա խա դեպ 

զար գա նա լով ճգնա ժա մի տա րի նե րին ու հետճգ նա ժա մա յին ժա մա նա կաշր ջա-

նում: Այս զար գա ցու մը հատ կա պես շո շա փե լի է եղել Ա րա րա տի մար զում: Այս-

պես, 2008-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զում ման րա ծախ առևտ րի օբ-

յեկտ նե րի թիվն ա	վե	լա	ցել	է	մեկ	քա	ռոր	դով, ինչն այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 

ան	նա	խա	դեպ	է հան րա պե տութ յու նում:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում մայ րա-

քա ղաք Եր ևա նում և  հան րա պե տութ յու նում ման րա ծախ առևտ րի օբ յեկտ նե րի 

թի վը մի ջի նում ա վե լա ցել է շուրջ տասը տո կո սով:

2011 թվա կա նի ըն թաց քում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յունն Ա րա րա-

տի մար զում միայն մեկ տա րում ա վե լա ցել է մե	կու	կես	ան	գամ.	ա	վե	լի	բարձր	

տեմ	պով՝ քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում և  հան րա պե տութ յան որ ևէ մար զում: 

Արարատի	մասնաբաժինը	ՀՀ	մարզերի	խանութների	
ընդհանուր	քանակում,	2011թ.

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, 
ՄԻՋԻՆԸ 

3,259

ԱՐԱՐԱՏ, 
1,092

 Ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յունն Ա րա րա տի մար զում 2011 
թվա կա նին կազ մել է 2002 թվա կա նի առևտ րաշր ջա նա ռութ
յան յոթ նա պա տի կը՝ ա ճե լով ա վե լի բարձր տեմ պով, քան հան
րա պե տութ յան որևէ մար զում և  մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:
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Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում առևտ րաշր ջա նա ռութ յու նը հան րա պե տութ յու-

նում և Եր ևան քա ղա քում ա վե լա ցել է ընդ հա մե նը 10 տո կո սով:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ-

րի շրջա նա ռութ յու նը 2006 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	եր	կուս	ուկես	ան-

գամ:

Ման	րա	ծախ	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յունն	Ա	րա	րա-
տի	մար	զում	(ընթաքիկ	գներով,	մլն.	դրամ)

Բնակ	չութ	յան	մեկ	շնչին	ընկ	նող	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ-
յունն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(ընթացիկ	գներով,	հազ.	դրամ)
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2011 թվա կա նին բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող առևտ րի շրջա նա
ռութ յու նը Ա րա րա տի մար զում 2003 թվա կա նի հնգա պա տիկն էր: 
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Ա	մե	նա	մեծ	թվով	խա նութ ներ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մար զե րում 

գոր ծում են Ա րա րա տում՝ գրե թե նույն քան, որ քան հան րա պե տութ յան վեց մար-

զե րում միա սին: 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում խա նութ նե րի 

մեկ քա ռոր դից ա վե լին գոր ծում էր Ա րա րա տի մար զում:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում խա նութ նե րի շրջա նա ռութ յու նը 2007 

թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լի	քան	կրկնա	պատկ	վել	է, իսկ 2010 թվա կա նի հա-

մե մատ՝ ա	վե	լա	ցել	գրե թե մեկ վե ցե րոր դով: 

 Հան րա պե տութ յու նում սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա նե րի շրջա նա-

ռութ յունն ա	մե	նաա	րագ	ու	ան	նա	խա	դեպ	տեմ	պե	րով	ա	վե	լա	ցել	է	Ա րա րա տի 

մար զում:  Միայն 2011 թվա կա նին՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, Ա րա րա տի մար զում 

սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա նե րի շրջա նա ռութ յունն ա	վե	լի	քան	քա	ռա-

պատկ	վել	է: 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի 

շու կա նե րի շրջա նա ռութ յան շուրջ	 30	տո	կո	սը կա տար վել է Ա րա րա տի մար-

զում:

2011 թվա կա նին ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վալն Ա րա րա տի մար զում 2008 թվա-

կա նի հա մե մատ կրկնա	պատկ	վել	է: 2010 թվա կա նին կրթութ յան ծա ռա յութ-

յուն նե րի ծա վալն Ա րա րա տի մար զում 2008 թվա կա նի հա մե մատ ա վելի է 2.3 

ան գամ: Կրթութ յան ո լոր տում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լի ա ճի նման տեմ պը 

նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ան	նա	խա	դեպ	 է հան րա պե տութ յու նում. մայ-

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում գոր ծում էր ե րեք ան
գամ ա վե լի շատ խա նութ, քան 2004 թվա կա նին, եր
կու ան գամ ա վե լի, քան 2007 թվա կա նին: 

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում սպա ռո ղա կան ապ
րանք նե րի շու կա նե րի շրջա նա ռութ յու նը կազ մել է 2008 
թվա կա նի շրջա նա ռութ յան գրե թե ին նա պա տի կը: 
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րա քա ղաք Եր ևա նում և  հան րա պե տութ յու նում նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում 

կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը մի ջի նում ա վե լա ցել է շուրջ 10 տո կո սով:

Ա րա րա տի մար զից ար տա հան ման ծա վալ ները 2010 թվա կա նին գե րա-

զան ցել են հար ևան  Թուր քիա յի մի շարք սահ մա նա մերձ նա հանգ նե րից 

արտա հան ման ծա վալ նե րը միա սին վերց րած:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի ար տա հան ման ծա վալ նե րը գե րա զան-

ցել են հար ևան  Թուր քիա յի  Վա նի նա հան գի ար տա հան ման ծա վալ նե րը գրե թե 

		Ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա	լը	Ա	րա	րա	տի	մար-
զում	(ընթացիկ	գներով,	մլն.	դրամ)
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2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի ար տա հան ման ծա վալ
ներն ա վե լի մեծ էին, քան  Թուր քիա յի, նախ կի նում հիմ նա կա
նում հա յաբ նակ՝  Կարս,  Թուն ջե լի, Եր զին ջան (Երզն կա),  Բայ բուրդ 
( Բա բերդ), Ար դա հան,  Բիթ լիս,  Բինգ յոլ և  Մուշ նա հանգ նե րինը 
միա սին, այն դեպ քում, երբ այդ մար զե րի բնակ չութ յու նը Ա րա
րա տի մար զի բնակ չութ յանը գե րա զան ցում է վեց ան գամ, ընդ 
ո րում, Ա րա րա տի մար զը տա րած քով զիջում է դրան ցից յու րա
քանչ յու րին, իսկ բո լո րից միա սին փոքր է ե րե սուն ան գամ: 
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կրկնա	կի անգամ և  կազ մել գրե թե նույն քան, որ քան  Թուր քիա յի հյու սիս ար ևել-

յան Էրզ րում նա հան գինը:

Ան շարժ աղբ յուր նե րից մթնո լոր տա յին ար տա նե տում ներն Ա րա րա տի 

մար զում նվա	զել	են	2005 թվա կա նից սկսած. 2010 թվա կա նին Ա րա-

րա տի մար զում ան շարժ աղբ յուր նե րից մթնո լոր տա յին ար տա նե տում-

նե րը 2005 թվա կա նի հա մե մատ նվա զել են ա	վե	լի	քան	90	տո	կո	սով: 2005 

թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ան շարժ աղբ յուր նե րից ար տա նե տում նե րը 

գրե թե տաս	նչորս	ան	գամ	ա վե լի էին, քան 2010 թվա կա նին: 2010 թվա կա նին 

Մթ	նո	լոր	տա	յին	ար	տա	նե	տում	ներն	ան	շարժ	աղբ-
յուր	նե	րից	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(տոն	նա)

Որս	ված	վնասակար	նյու	թե	րի	քա	նակն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(տոն	նա)
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Ա րա րա տի մար զում ան շարժ աղբ յուր նե րից ար տա նե տում նե րը տաս նե րեք ան-

գամ պա կաս էին, քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:

Մ թ նո լորտային ար տա նե տում նե րի կրճա տումն արդ յունք է Ա րա րա տի մար-

զում ներդր ված նոր տեխ նո լո գիա նե րի կիրառման ինչի շնորհիվ որս ված վնա-

սա կար նյու թե րի ծա վա լն ան նա խա դեպ ա ճել է: 2010 թվա կա նին որս ված նյու-

թե րի քա նակն Ա րա րա տի մար զում շուրջ	մե	կու	կես	ան	գամ	ա	վե	լա	ցել	է: 2010 

թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում որս ված վնա սա կար նյու թե րի 

ընդ հա նուր ծա վա լի 85	տո	կո	սը	բա ժին է ընկ նում Ա րա րա տի մար զին:

 Հա յաս տա նում ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի քա նա կը նվա	զա	գույնն	է Ա րա րա տի 

մար զում՝ 2010 թվա կա նին՝ 9 տոն նա, այն դեպ քում, երբ հան րա պե տութ յու նում 

ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի ընդ հա նուր ծա վա լը 2010 թվա կա նին կազ մել է ա վե լի 

քան 17 մի լիոն տոն նա:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի 60	հա	մայնք	նե	րում հիմ նա նո-

րոգ վել և  վե րա կանգն վել են ո ռոգ ման հա մա կար գե րը, կա ռուց վել են ջրագ ծեր, 

եր րորդ կար գի ջրանցք ներ, հո րատ վել խոր քա յին հո րեր, կա ռուց վել, նո րոգ-

վել և  մաքր վել կո լեկ տո րադ րե նա ժա յին ցան ցեր:  Մաս նա վո րա պես՝ Ա	րա	րատ,	

	Մա	սիս և 	Վե	դի քա ղաք նե րում, Ա	զա	տա	վան,	 	Բաղ	րամ	յան,	 	Բեր	քա	նուշ,	

Ա	րա	րատ,	 	Ղու	կա	սա	վան,	 	Տա	փե	րա	կան,	 	Սու	րե	նա	վան,	 Ջ	րա	հո	վիտ,	 	Նոր	

Կ	յու	րին,	 Այ	գե	պատ,	 	Հա	յա	նիստ,	 Ջ	րա	շեն,	 	Մար	մա	րա	շեն,	 	Շա	հում	յան,	

	Բու	րաս	տան,	 	Դարբ	նիկ,	 	Դա	րա	կերտ,	 	Դաշ	տա	վան,	 	Նո	րա	մարգ,	 	Նոր	

կյանք,		Նի	զա	մի,		Զո	րակ,	Այ	գա	վան,		Սա	յաթ-	Նո	վա,	Այ	գես	տան,		Բեր	դիկ,	Այ-

գե	զարդ,		Գե	տափն	յա,		Գո	ռա	վան,		Հով	տա	շեն	և 	Սիս հա մայնք նե րում հիմ նա-

նո րոգ վել են ո ռոգ ման հա մա կար գերը:

 Կա ռուց վել է Մր	գա	վետ-Մխչ	յան-Ա	րաք	սա	վան-	Դի	միտ	րով ո ռոգ ման ջրա-

գի ծը: 	Վե	դի քա ղա քում, 	Սի	սա	վան,	 	Գի	նե	վետ,	 	Նոր	 Կ	յանք,	 Ջ	րա	հո	վիտ,	

Ոս	կե	տափ,	 	Դաշ	տա	վան,	 	Նո	րա	բաց,	 	Փոքր	 	Վե	դի,	 Ա	րա	լեզ,	 	Սու	րե	նա	վան,	

	Լու	սա	ռատ,		Մա	սիս,		Դա	րա	կերտ,		Գո	ռա	վան,	Ուր	ցա	ձոր հա մայնք նե րում կա-

ռուց վել են եր րորդ կար գի ջրանցք ներ:

Ա	րա	րատ և 	Մա	սիս քա ղաք նե րում, 	Դի	տակ,	 	Լան	ջա	զատ,	 	Ղու	կա	սա	վան,	

Մր	գա	վետ,		Նի	զա	մի,	Ար	բաթ,		Դարբ	նիկ,		Վե	րին	Դ	վին,		Բաղ	րամ	յան,		Դա	լար,	

	Հով	տա	շեն,	 Ա	զա	տա	վան,	 	Դա	րա	կերտ,	 	Ռանչ	պար,	 Մխչ	յան,	 	Գե	տա	զատ,	

Այն	թապ,	 	Սի	փա	նիկ,	 	Դի	միտ	րով,	 Ջ	րա	հո	վիտ,	 Մր	գա	վան,	 	Տա	փե	րա	կան,	

	Բեր	քա	նուշ,	 	Սա	յաթ-	Նո	վա,	 	Դաշ	տա	վան,	 	Զո	րակ,	 	Սիս,	 	Բու	րաս	տան,	 Ոս-



Արդիական	հոսքագիծ	«Արթֆուդ»	ընկերությունում

«Մասիս	տոբակո»	ընկերության	
ժամանակակից	արտադրամասը	

Դալարիկ	համայնքում

Պռոշյանի	գինու	գործարանի	գինու	
ֆերմենտացման	աշտարակները
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տան,	 	Նո	րա	մարգ,	 Ա	րաք	սա	վան,	 	Հա	յա	նիստ,	 	Մար	մա	րա	շեն,	 	Շա	հում	յան,	

	Սու	րե	նա	վան և Ե	րասխ հա մայնք նե րում նո րոգ վել և  մաքր վել են կո լեկ տո-

րադ րե նա ժա յին ցան ցե րը: Ա րա րատ յան հար թա վայ րի դրե նա ժա յին հա մա կար-

գի վե րա կանգն ման արդ յուն քում մաքր վել են 470	 կի	լո	մետր ընդ հա նուր եր-

կա րութ յամբ դրե նա ժա յին կո լեկ տոր ներ, ին չի արդ յուն քում նվա զել է Ա րա րա տի 

մար զի գրուն տա յին ջրե րի մա կար դա կը՝ հողերը զերծ պա հե լով ա ղա կա լու մից: 

 Կա ռուց վել և  վե րա կանգն վել է 50	խոր	քա	յին	հոր:

Ար	տա	շատ  քա ղա քում և 	Բեր	դիկ հա մայնք նե րում հո ղե րի ո ռոգ ման նպա-

տա կով հո րատ վել են խոր քա յին հո րեր: Ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման նպա-

տա կով հո րատ վել է 13	խոր	քա	յին	հոր:

Այ	գե	զար	դում կա ռուց ված ինք նա հոս հա մա կարգն ու նի ա ռա վել քան 700	

հեկ	տար հո ղա տա րածք ո ռո գե լու հնա րա վո րութ յուն: Ա րա րա տի մար զի մի 

շարք հա մայնք նե րում ֆեր մեր նե րի հա մար կա ռուց վել է ո ռոգ ման կա թի լա-

յին հա մա կարգ, ո րը  հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պլա նա վո րել ո ռո գու մը՝ ըստ 

խո նա վա չա փի, պա րար տա ցու մը կա տա րել կա թի լա յին հա մա կար գի մի ջո ցով` 

խնա յե լով ջուրն ու աշ խա տան քը:

2011 թվա կա նին վե րա բաց վել է վե րա կանգն ված «	Ռանչ	պար	1»	պոմ պա կա-

յա նը, ո րը ո ռո գում է 6,100	հեկ	տար	հո ղա տա րածք՝ ո ռոգ ման ջրով ա պա հո վե-

լով Ա րա րա տի մար զի 23	հա	մայնք	նե	րի 10	հա	զար	 ջրօգ	տա	գոր	ծող	նե	րին: 

 Մաքր վել և  խո րաց վել են պոմ պա կա յա նի ջրըն դու նի չը, կո լեկ տոր նե րը, տե ղադր-

վել են նոր պոմ պեր և  խո ղո վա կա շա րեր, ամ բող ջո վին վե րա նո րոգ վել է պոմ-

պա կա յա նի շեն քը:  Պոմ պա կա յա նի կո լեկ տո րում տե ղադր վել է պատ վար, ին չը 

կնվա զեց նի գրուն տա յին ջրե րի մա կար դա կը և կ բա րե լա վի Ա րա րատ յան հար-

թա վայ րի դրե նա ժա յին հա մա կար գի վի ճա կը:

2011 թվակա նին ա վարտ վել է Ար	մա	շի և Ավ	շար-Այ	գե	վա	նի պոմ պա կա յան-

նե րի վե րա կանգ նու մը, ո րոնք վե րա զին վել են նոր սար քա վո րում նե րով, ինչն 

էականորեն մե ծաց րել է դրանց հզո րութ յուն նե րը:

Ա րա րա տի մար զի հա մայնք նե րում կա ռուց վել են 800	 տոն	նա ընդ հա նուր 

տա րո ղութ յամբ սառ նա րան ներ:
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2011 թվա կա նին Ա րա րատ յան դաշ տի ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում 

տե ղադր վել են ջրա	չա	փեր:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի հա մայնք նե րում տնկվել է շուրջ 12,000	

բու	սակ	և	տն	կի:

2010 թվա կա նին տրա մադր ված 1,450 կգ  թու նա քի մի կատ նե րով Ա րա րա տի 

մար զի շուրջ 90	հա	մայն	քում՝ 11,600 հա տա րա ծութ յան վրա պայ քար է կազ-

մա կերպ վել մկնան ման կրծող նե րի դեմ:

 Մար զի  Նոր-Կ	յանք	հա մայն քում ստեղծ վել է գյու ղա ցիա կան կոո պե րա ցիա, 

ո րը զբաղ ված է ցո րե նի բարձր բեր քա տու տեսակների սեր մե րի ար տադ րութ-

յամբ:  Մա	սի	ս	 քա ղա քում ստեղծ վել է հա ցա հա տի կի սեր մար տադ րող տնտե-

սութ յուն:

2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը մար զի 

գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին տրա մադ րել է գար նա նա ցան գա րու 66	

տոն	նա	է	լի	տային և 10	տոն	նա	ա	ռա	ջին վե րար տադ րութ յան սեր մա ցու: 2011 

թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը ստա ցել են 

շուրջ տասը տոն նա ե գիպ տա ցո րե նի սեր մա ցու:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի 18	 հա	մայնք	նե	րում	 48	 հա	կա	կարկ-

տա	յին	կա	յան	նե	րի տե ղա կայ ման արդ յուն քում բնա կան ա ղե տի հետ ևան քով 

մար զի ցան քա տա րա ծութ յուն ներն էա կան վնասներ չու նե ցան, իսկ Ա րա րա տի 

մար զում կարկ տա հար ված տա րածք նե րի մա կե րե սը հան րա պե տութ յան մյուս 

մարզերի համեմատ դար ձավ նվա զա գույ նը: 2011 թվա կա նին բնակ լի մա յա կան 

բա րեն պաստ պայ ման նե րի և Ա րա րա տի մար զում տե ղադր ված հա կա կարկ տա-

«Եթե առաջ այս հակակարկտային կայանները տեղադրվում էին իրարից մեկ կիլոմետր 
հեռավորության վրա, ապա այժմ դրանք տեղակայված են միմյանցից յոթ կիլոմետրի վրա, և 
արդյունավետությունն էլ շուրջ քսանհինգ տոկոսով ավելի բարձր է»:

Սուրեն	Հովսեփյան		-	«Մևանծ»	ՊՕԱԿ-ի	օպերատիվ	կառավարման	կենտրոնի	պետ
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յին կա յան նե րի գոր ծարկ ման արդ յուն քում ծի րա նի բեր քը 2011 թվա կա նին 2010 

թվա կա նի հա մե մատ հնգա	պա	տիկ ա	վե	լի	 էր: 2012 թվա կա նին Ա րա րա տի 

մար զում կտե ղա կայ վեն ևս	12	հա	կա	կարկ	տա	յին	կա	յաններ, որոնց շո շա փե-

լի արդ յուն քը մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը կզգան հե տա գա գյու-

ղատն տե սա կան տա րի նե րին:

2011թ.-ին 	Նո	րա	մարգ և Այ	գես	տան հա մայնք նե րին հատ կաց վել են տրակ-

տոր ներ:

Ա րա րա տի մար զում ա վե լի քան 10	հա	զար	ֆեր	մերներ մաս նակ ցել են ու-

սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի, շուրջ ե րեք հար յու րը ստա ցել են փոքր վար կեր 

տնտե սութ յու նը զար գաց նե լու հա մար:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ջան քե րով 2010 թվա կա-

նին Ա րա րա տի մար զում ար տադր ված ա վե լի քան 93	հա	զար	տոն	նա խա ղո-

ղից ոչ մի ող կույզ դաշ տում չի մնացել:  Վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը մթե րել 

են ա վե լի քան 72	հա	զար	տոն	նա, սառ նա րան նե րում պահ պան վել է ա վե լի քան 

14 հա զար տոն նա, շու կա նե րում և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րաց-

վել է ա վե լի քան վեց հա զար տոն նա բերք:

 Մե ծա ծախ առևտ րում ընդգրկ ված ֆեր մեր նե րի թիվն Ա րա րա տում հա սել է 

շուրջ 1,100-ի:

Ա րա րա տի մար զում գոր ծող բան ջա րե ղե ն ու պտ ուղ վե րամ շա կող ե րեք ձեռ-

նար կութ յուն նե րը՝ «Ս	պայ	կա»	ՍՊԸ-ն և ան հատ ձեռ նե րեց նե րը ֆեր մեր նե րից 

2010 թվա կա նին մթե րել են շուրջ 19	հա	զար	տոն	նա	բան ջա րե ղե նի բերք: 2011 

թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ար տադր ված ա վե լի քան 26	հա	զար	տոն	նա 

ծի	րա	նի մեծ մասն ար տա հան վել է  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յուն:  Պա հա ծո նե րի 

գոր ծա րան նե րը մթե րել են ա վե լի քան 26.5 հա զար տոն նա բան ջա րե ղեն և 

 շուրջ 500	տոն	նա	պտուղ:

«	Մա	սիս	տո	բակո» ըն կե րութ յու նը, Ա րա րա տի մար զում ար տերկ րից հրա վիր-

ված մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ և  շուրջ 5,200 գյու ղա ցիա կան տնտե-

սութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, ար տադ րում է սի գար: 2011 թվա կա նին 
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Ա րա րա տի մար զում ֆեր մեր նե րի կողմից մշակ վող ծխա խո տի հո ղա տա րածք-

նե րը հա սել են 800	հեկ	տա	րի՝ մեկ տա րում գրե թե կրկնա պատկ վե լով:

Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է ձկնա բու ծա րան նե րի թի վը. 

Ե թե 1996 թվա կա նին տա րե կան ար տադր վել է 15 տոն նա իշ խան ձուկ, իսկ 

2000 թվա կա նին՝ շուրջ 1,500	տոն	նա, ա պա 2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար-

 Հայ կազ  Ռու բին յա նը ձկնար տադ րութ յամբ զբաղ վող « Յու նի ֆիշ» ՍՊԸ-ի գլխա-
վոր մաս նա գետն է: ԳԱԱ-ի ան դամը, կո չու մով ձկնա բույծն ու կեն սա բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծուն՝ 2006 թվա կա նից գի տա կան գոր ծու նեութ յունը հա-
մա տե ղում է պրակ տիկ գոր ծու նեութ յան հետ:  Միա ժա մա նակ դա սա խո սա կան, գի-
տա կան և ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող  Հայ կազ  Ռու բին յա նը 1980 
թվա կա նին ա վար տել է Աստ րա խա նի ձկ նա յին ինս տի տու տը,  Մոսկ վա յում՝ աս-
պի րան տու րան ու ան մի ջա պես աշ խա տան քի ան ցել Ե րևա նում՝  Գի տութ յուն նե րի 
Ազ գա յին Ա կա դե միա յում։ 55-ամ յա գիտ նա կան-ձկնա բույ ծի ըն տա նի քը բաղ կա-
ցած է չորս ան ձից:  Տա նը բո լորն էլ աշ խա տանք ու նեն, սա կայն  Հայ կա զի խոս քե-

րով, հիմ նա կան գու մար աշ խա տողն ինքն է:

«Աշ խա տա վար ձը, որը ստա նում եմ « Յու նի ֆիշ» ՍՊԸ-ում մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում է այն աշ խա տա վար-
ձին, որը ստա նում եմ  ԳԱԱ-ից:  Սա կայն իմ եր կու աշ խա տանք նե րը, պի տի ա սեմ, որ փոխ կա պակց ված են ու 
շատ անհ րա ժեշտ: Ձկ նա բու ծա րա նում վե րահս կում եմ ողջ աշ խա տան քը՝ սկսած ար տադ րութ յու նից, վեր ջաց րած՝ 
ի րա ցու մով:  Նաև աշ խա տա կից նե րի ընտ րութ յունն է իմ պար տա կա նութ յուն նե րի մեջ մտնում,— ա սում է  Հայ կազ 
 Ռու բին յա նը,— Ես յոթ տա րի է դա սա վա նդում եմ Գ յու ղատն տե սութ յան ինս տի տու տում: Այն տեղ վեր ջին տա րի նե-
րին բաց վել է մաս նաճ յուղ, որ տեղ պատ րաս տում են ձկան տեխ նո լոգներ և ձկ նա բույծ ներ:  Հենց իմ ու սա նող նե րից 
էլ ընտ րում եմ նրանց, ով քեր կա րող են աշ խա տել ձկնա բու ծա րա նում: Ես այս ո լոր տում մեծ հե ռան կար ներ եմ 
տես նում։ Այն ինչ մենք ար տադ րում ենք, հիմ նա կա նում ար տա հա նում ենք և վստա հեց նում եմ, որ մեր ապ րան քի 
պա հան ջար կը կա»:
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զում գոր ծող շուրջ 140 ձկնա բու ծա րան ներն ար տադ րել են շուրջ 3,500	տոն-

նա	թա	ռափ	և		իշ	խան, ո րը սպառ վել է հան րա պե տութ յու նում և  ար տերկ րում: 

Ձկ նարդ յու նա բե րութ յան ընդ հա նուր ծա վա լը  Հա յաս տա նում կա րող է հար յու-

րա պատկ վել, քա նի որ Ա րա րատ յան դաշ տա վայրն ար տեզ յան ջրե րի մեծ պա-

շար ու նի: Արտեզյան հորերը տա լիս են բարձր կար գի ջուր և հնա րա վո րութ յուն՝ 

ա ռանց է լեկտ րաէ ներ գիա յի ծախ սի ջրա մա տա կա րա րում ա պա հո վել ձկնա բու-

ծույծներին:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կում 

է օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի հետ բա նակ ցութ յուն նե-

րը՝  Հա յաս տա նի ձկնարդ յու նա բե րող նե րի հա մար ար տադ րան քի ար տա հան ման 

բա րեն պաստ պայ ման ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Ա րա րա տի մար զում զար գա նում է մեղ վա բու ծութ յու նը: Ե թե 2009 թվա կա նին 

մար զում կար շուրջ ութ հա զար մեղ վաըն տա նիք, ա պա 2010 թվա կա նին՝ գրե	թե	

տասն	մեկ	հա	զար:

Պռոշյանի	գինու	գործարանի	հարուստ	մառանը
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Ա րա րա տի մար զի Ավ	շար հա մայն քում գործող 

հա մակց ված կե րե րի կոմ բի նա տը վե րա զին վել 

է նոր ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րով և 2011 

թվա կա նից տա րա ծաշր ջա նում ա նաս նա պա հութ-

յամբ զբաղ վող ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին 

ա նաս նա կե րով  է ա պա հո վում:

2008 թվա կա նից 	Մար	մա	րա	շեն հա մայն քում 

գոր ծում է քա րի վե րամ շակ ման գոր ծա րան: 2009 

թվա կա նից Մր	գա	վա	նում գոր ծում է Պ	ռոշ	յա	նի	

գի	նու	 գոր	ծա	րա	նի	 մաս	նաճ	յու	ղը: 2010 թվա-

կա նից Ա րա րա տի մար զում գոր ծում է «Ա	րա-

րատ-գրուպ»	հան քա յին ջրե րի գոր ծա րա նը: 2011 

թվա կա նին Ար տա շատ քա ղա քում կա ռուց վել և 

 գոր ծարկ վել է զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք նե րի և ջ րե րի 

գոր ծա րան:

2008 թվա կա նից Ա րա րա տի մար զի  Սու րե նա վան 

հա մայն քում գոր ծում է «	Մա	նա	նա-Գ	րեյն» քա-

րի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նը: 2009 թվա կա նից 

	Սու	րե	նա	վան հա մայն քում գոր ծում է նաև օք-

սի դաց ված ճա նա պար հա յին և  շի նա րա րա կան 

բի տում ար տադ րող հայ-ռու սա կան ձեռ նար կութ-

յու նը, ուր ներդրվել է ժա մա նա կա կից գոր ծա-

րա նա յին լա բո րա տո րիան և  ղե կա վա րող հա մա-

կար գը, մաքր ման սար քա վո րում ներ, իսկ շրջա կա 

մի ջա վայր ար տա նե տում նե րը կրճա տե լու հա մար 

տե ղադր վել է բի տու մի գո լոր շի նե րի կոն դեն սաց-

ման մե քե նա յաց ված հա մա կարգ: 2011 թվա կա նին 

Ա րա րա տի մար զի  Սու րե նա վան գյու ղի «Ար	բիտ»	

ՍՊԸ-ի նավ թամ շակ ման գոր ծա րա նում Մ-100 տե-

սա կի մա զու թից ար տազատվել է ա ռա ջին գուդ րո-

նը:

Ավշարի	գինու	գործարանը՝	արդիական	
ացված	տեխնոլոգիաներով
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2007-2011 թվա կան նե րին Ար	տա	շա	տի	 «Արտ	ֆուդ» ըն կե րութ յու նում ընդ-

լայն վել է բնա կան հյու թե րի ար տադ րութ յու նը,  Մա սի սի «Ա	լի	շան»	ըն կե րութ յու-

նը ներդ րել է մու րա բա նե րի նոր հոս քա գիծ, «Ար	տա	շատ		Վին	կոն» և Ավ	շա	րի	

գի	նու-	կոն	յա	կի	գոր	ծա	րան	նե	րը̀  կոն յա կի ար տադ րութ յան նոր տեխ նո լո գիա-

ներ: Ա	րա	րա	տի	ցե	մեն	տի	գոր	ծա	րա	նում տե ղադր վել են ժա մա նա կա կից զտիչ 

սար քա վո րում ներ:

«Զ	վարթ	նոց» օ դա նա վա կա յա նի բեռ նա հա մա լի րին կից կա ռուց վել է սառ-

նա	րա	նա	յին	հա	մա	լիր, որն ու նի 2,200	քա	ռա	կու	սի	մետր	տա	րածք, տե ղադր-

ված են սառ նա րան ներ̀  շուրջ 115	տոն	նա	և  սառ ցա րան ներ̀  շուրջ 25	տոն	նա	

տա րո ղութ յամբ, ինչ պես նաև ա րագ սա ռեց ման, խո նա վեց ման և  այլ հա մա կար-

գեր, ո րոնք  Հա յաս տա նի միրգն ու բան ջա րե ղե նը պատ շաճ ո րա կով մի ջազ գա յին 

շու կա դուրս բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ են ապահովում:

2012 թվա կա նից Ա րա րա տի մար զում գեր մա նա կան «BHM	GbR» ըն կե րութ-

յու նը կա ռու ցե լու է առևտ րի ընդարձակ գո տի:

«	Գեոպ	րո	մայ	նինգ»	ըն կե րութ յու նը նախատեսում է Արարատում կառուցել 

ոսկու արդյունահանման նոր՝ «Ալ	բիոն» ֆաբ րի կա ն, ուր կներդրվեն նոր 

տեխնոլոգիաներ: Նախատեսվում է ֆաբրիկան շահագործման հանձնել 

2013 թվականին:  Նոր տեխ նո լո գիայի ներդրումը հնա րա վո րութ յուն կտա 

զգա լի չա փով մե ծաց նել մե տա ղի կոր զու մը 	Սոթ	քի հան քա վայ րի դժվար 

 

«2005 թվականից աշ խա տում եմ  Մա սի սի «Ա լի շան» ՍՊԸ-ում: 
Ըն տա նի քում ութ անձ ենք: Աշ խա տանք ու նենք ես, ա մու սինս 
ու մեծ տղաս:  Կոնկ րետ իմ աշ խա տան քից շատ գոհ եմ:  Մեր 
ձեռ նար կութ յու նում կան սե զո նա յին և մշտա կան աշ խա տող ներ: 
Ես մշտա կան նե րից եմ ու դա այ սօր վա դրութ յամբ խիստ կա-
րևոր հան գա մանք է ինձ հա մար:  Հի մա ա մե նադժ վա րը ոչ թե 
բարձր կամ ցածր վար ձատ րութ յան հարցն է, այլ կա յուն աշ խա-
տա տեղ ու նե նա լը: Այդ ա ռու մով ես կա սեի, որ իմ բախ տը բե-
րել է:  Վեց-յոթ տա րի է աշ խա տում եմ, աշ խա տա վարձս կա յուն 
ստա նում եմ, տնօ րի նութ յան վե րա բեր մունքն էլ շատ դրա կան 
է, սրանք են այն նա խա պայ ման ները, որ շատ-շա տերս կա րեևո-
րում ենք»:

Մարինե	Դանիելյան,	«Ալիշան»		ՍՊԸ	աշխատակից
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կորզ վող սուլ ֆի դա յին հան քա քա րից: Ար տադ րութ յան ար դիա կա նաց ման 

ծրագ րով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րը հա մա պա տաս խա նում են մի ջազ-

գա յին բնա պահ պա նա կան չա փա նիշ նե րին: Գործարանը կկիրառի «Ալ	բիոն» 

գերժամանակակից տեխ նո լո գիա ն: «Ալ	բիոն» տեխ նո լո գիան, ո րը թույլ է տա-

լիս հեշ տութ յամբ վե րամ շա կել ցան կա ցած ծանր հան քա քար, ա ռա ջին ան գամ 

ներդր վել է  Դո մի նիկ յան  Հան րա պե տութ յու նում, երկ րոր դը՝  Հա յաս տա նում: 2011 

թվա կա նին ստաց վել է շուրջ 40	հա	զար	ուն	ցիա	ոս կի, իսկ 2013 թվա կա նին 

կստաց վի 120	հա	զար:  Նոր տեխ նո լո գիա յի կի րառ ման շնոր հիվ 2014 թվա կա-

նին ոս կու արդ յու նա հա նու մը կհաս նի 150	հա	զար ուն ցիա յի:  Գոր ծա րա նում աշ-

խա տում է 735	մարդ, նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մից հե տո աշ խա տան քի 

կըն դուն վի ևս 130-ը:  Մի ջին աշ խա տա վար ձը գոր ծա րա նում կազ մում է 165	

հա	զար	 դրամ:  Ներդ րում նե րի ընդ հա նուր գու մա րը « ԳեոՊ րո Մայ նինգ» ըն կե-

րութ յու նում հա ջորդ ե րեք տա րի նե րին կկազ մի շուրջ 120	մի	լիոն	ԱՄՆ	դո	լար:

 Մար զում զար գա նում է նաև փոքր և  մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յու նը: Դրանք 

հիմ նա կա նում սննդի, շի նան յու թե րի, ան տա ռա յին, քի միա կան, մշա կու թա կեն-

ցա ղա յին նշա նա կութ յան և  թեթև արդ յու նա բե րութ յան ապ րանք նե րի ար տադ-

րա կան ձեռ նար կութ յուն ներ են:  Միայն 2010 թվա կա նին Ար	տա	շատ, 	Մա	սիս, 

Ա	րա	րատ քա ղաք նե րում, և գ յու ղա կան հա մայնք նե րում ստեղծ վել են թվով 15 

փոքր ու մի ջին նոր ձեռ նար կութ յուն ներ:  Կա ռուց վել են ձկնա բու ծա րան ներ, չրի 

«Գեոպրոմայնինգ»	ընկերության	գործող	
հոսքագիծը	շուտով	կհամալրվի	ոսկու	կորզման	

գերարդիական	եզակի	սարքավորումով

«Արդյունավետությունը կկազմի մեկ միլիոն տոննա տարեկան: Սա ամենամաքուր տեխնոլոգիան է, 
որ այսօր գոյություն ունի աշխարհում»:

Ռոման	Խուդոլի,	«Գեոպրոմայնինգ»	ընկերության	նախագահ
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չո րաց ման փոքր և  մի ջին ար տադ րա մա սեր: 2011 թվա կա նին ստեղծ վել են յոթ 

նոր փոքր ձեռ նար կութ յուն ներ և 42 առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ:

2009-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զում հիմն վել են բան կա յին հինգ 

և  վար կա յին մեկ կազ մա կեր պութ յուններ, այդ թվում՝ «	Հայ	 բիզ	նես	 բան	կի» 

Ա րա րա տի մաս նաճ յու ղը, «Ա	ռեք	սիմ	բան	կի» ( Գազպ րոմբան կի խումբ) Ա րա րա-

տի մաս նաճ յու ղը, «Ա	րա	րատ	բան	կի»	Ար տա շա տի և  Մա սի սի մաս նաճ յու ղե րը, 

«	Ֆին	կա» վար կա յին կազ մա կեր պութ յան Ար տա շա տի մաս նաճ յու ղը:  Մար զի 

տա րած քում 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին գոր ծում էր 22	բան	կո	մատ:

 Հով տա շա տի բնա կիչ Մկր տիչ Անդ րեաս յա նի յոթ ան ձից բաղ կա ցած ըն տա նիքը հիմ նա կա նում 
ապ րում է սե փա կան քրտին քով ստեղ ծած ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նից ստա ցած ե կա մուտ նե րի 
հաշ վին: Անդ րեաս յան նե րը դե ռևս 1990-ա կան նե րին ո րո շե ցին տան հետ նա մա սում ու նե ցած 800 
քա ռա կու սի մետր հո ղա տա րած քի վրա պո մի դոր, վա րունգ և պղպեղ ա ճեց նել:  Հե տա գա յում, ջեր-
մո ցա յին տնտե սութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով, տա րած քը հասց րե ցին 3000 մետ րի:

«Ս տաց ված բեր քը շու կա  ենք հանում:  Տար վա մեջ եր կու ան գամ բերք ենք ստա նում ու կա րո ղա նում ենք ի րաց-
նել։  Մի ջի նը 60-ից 70 տոն նա վա րուն գի ու պո մի դո րի բերք եմ ստա նում,-ա սում է 43-ամ յա Մկր տիչ Անդ րաս յա նը,-
ողջ ըն տա նի քով աշ խա տում ենք: Տար վա մեջ մի պահ է լինում, որ աշ խա տու ժը չի հե րի քում: Ծա նոթ, բա րե կամ 
հա րա զատ նե րին ենք ներ գար վում աշ խա տան քի մեջ: Ի րենց հա մար, ոնց որ, ժա մա նա կա վոր աշ խա տա տեղ ենք 
ստեղ ծում:  Հի մա թե աշ խա տես՝ կապրես: Ու զե լով, լա ցե լով գործդ ա ռաջ չի գնա: Ե ղած դժվա րութ յուն ներն էլ հաղ-
թա հա րում ենք»:
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Են	թա	կա	ռուց	վածք	ներ

 Նա խորդ տաս նամ յա կում Ա րա րա տի մար զում շո շա փե լիո րեն զար գա ցել 

են են թա կա ռուց վածք նե րը: Ա րա րա տի մար զում  Գա զի բաշ խիչ գոր ծող 

ցան ցի միա գիծ եր կա րութ յու նը 2011 թվա կա նին 2004 թվա կա նի հա մե-

մատ կրկնա պատկ վել է, իսկ 1999 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լա ցել է ե րե քու կես 

ան գամ: Ար մա վի րից հե տո  Հա յաս տա նի մար զե րում գա զի բաշ խիչ գոր ծող ա մե-

նաեր կար ցանցն Ա րա րա տի մար զում է:

Ա րա րա տի մար զում գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի 80 տո կո սից ա վե լին 

անցնում է գյու ղա կան հա մայնք նե րով:

	Գա	զի	բաշ	խիչ	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա	րութ	յունն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(կմ)
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2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ա րա րա տի մար զում գա զա ֆի կաց
ված էր եր կու ան գամ ա վե լի բնա կա րան և բ նա կե լի տուն, քան 2005 
թվա կա նին և գ րե թե ե ռա պա տիկ ա վե լի, քան 2001 թվա կա նին:

2011 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու
ղա կան հա մայնք նե րում գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա
կե լի տնե րի ա մե նա մեծ թվա քա նա կը Ա րա րա տի մար զում է: 
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 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րում գա զա ֆի կաց-

ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի շուրջ մեկ հինգ ե րորդն Ա րա րա տի մար-

զում է:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում սպա ռող նե-

րին մա տա կա րար ված գա զի ընդ հա նուր ծա վա լը 2001 թվա կա նի հա մե մատ 

քա	ռա	պատկ	վել	է, իսկ 2005 թվա կա նի հա մե մատ՝ կրկնա	պատկ	վել:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում խմե լու ջրի մա տա կա րար ման ա	մե-

նա	մեծ	եր	կա	րութ	յամբ փո ղո ցա յին ցանցն Ա րա րա տի մար զում է: 2010 

թվա կա նին Ա րա րա տում էր գտնվում հան րա պե տութ յան հա մայնք նե րի 

խմե լու ջրի մա տա կա րար ման փո ղո ցա յին ցան ցի ա վե լի քան 15 տո կո սը:

Գ	յու	ղա	կան	հա	մայնք	նե	րում	գա	զա	ֆի	կաց	ված	բնա	կա-
րան	նե	րի	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(միա	վոր)

29,383

15,277
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 2010 թվականին Արարատի մարզն առաջինն էր հանրապետության 
գյուղական համայնքներին մատակարարված գազի ծավալներով:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում սպա ռող նե րին մա տա կա րար
ված ջրի ա մե նա մեծ ընդ հա նուր ծա վալն Ա րա րա տում է: 



45

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում բաց թողն ված ջրի յու րա քանչ յուր վե ցե րորդ 

լիտ րը մա տա կա րար վել է Ա րա րա տի մար զի սպառողներին:

Ջ րա մա տա կա րար ման հա մա կար գում կա տար ված ներդ րում նե րի արդ յուն-

քում նվա զել են ջրի կո րուստ նե րը. 2010 թվա կա նին սպա ռող նե րին մա տա կա-

րար ված ջրի ծա վալն Ա րա րա տի մար զում 2005 թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	է	

շուրջ	80	տո	կո	սով:

Ս	պա	ռող	նե	րին	բաց	թողն	ված	ջրի	ծա	վալ	նե-
րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(մլն.	խմ)

Ճանապարհաշինության	բաժինն	Արարատի	մարզում	2007-2011թթ.	
իրականացված	կապիտալ	ծախսերի	ընդհանուր	ծավալում

5.9

3.67
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Ճանապարհա-
    շինություն

23%

Այլ ոլորտներ
77%
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Ա	րա	րա	տի	մար	զում	2007-2011	թվա	կան	նե	րին	ի	րա	կա	նաց	ված	կա-
պի	տալ	ծրագ	րե	րի	մեկ	հինգ	ե	րոր	դից	ա	վե	լին	ուղղ	վել	է	ճա	նա	պար-
հա	շի	նութ	յա	նը:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի ա վե լի քան մե կու կես տասն-

յակ քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են հան-

րա պե տա կան և  տե ղա կան նշա նա կութ յան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ-

ներ:  Մաս նա վո րա պես հիմ նա նո րոգ վել են Ոսկետափ	 -	 	Վե	դի	 -	 	Լան	ջառ, 

	Բու	րաս	տան	 -	 Արև	շատ	 -	 	Բարձ	րա	շեն,  Բեր	քա	նուշ	 -	 Դ	վին, 	Քաղց	րա	շեն	

-	Ոս	տան,  Վե	րին	Ար	տա	շատ	 -	Հ	նա	բերդ	 -	 	Գետա	զատ, Այ	գե	զարդ	 -	Այ	գե-

պատ	-	 	Շա	հում	յան,  Բարձ	րա	շեն-	Նու	բա	րա	շեն, 	Բարձ	րա	շեն	-	 	Լան	ջա	զատ	

-	Ա	բով	յան	 -	Արև	շատ	-	Ն	շա	վան	 -	Բ	յու	րա	վան	 -	 	Բու	րաս	տան, Ուր	ցա	ձոր	

-		 Շա	ղափ	 -	 	Լան	ջառ,	 	Շա	հում	յան	 -	 	Քաղց	րա	շեն	 -	 	Նա	րեկ,	 	Կա	նա	չուտ	 –	

Արևշատ հան րա պե տա կան և  տե ղա կան նշա նա կութ յան ավ տո ճա նա պարհ նե-

րը և դ րանք հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե-

րին ու միջ պե տա կան մայ րու ղի նե րին կա պող հատ ված նե րը:  Հիմ նա նո րոգ վել են 

փո ղոց ներ Ար	տա	շատ,	Ա	րա	րատ,	 	Մա	սիս	և 	Վե	դի քա ղաք նե րում, հիմ նա նո-

րոգ վել է  Վա	ղար	շա	պատ-	Մա	սիս հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան ավ տո ճա-

նա պար հի 	Զո	րա	կի կա մուր ջը:

2009 թվա կա նին շա հա գործ ման է հանձն վել Եր	ևան-Ա	րա	րատ տակ տա յին 

է լեկտ րագ նաց քը, ո րի շնորհիվ Եր	ևա	նից	Ա	րա	րատ այժմ կա րե լի է հաս նել մեկ 

ժա մում: Երթ ևե կութ յան ար ժեքն է ըն դա մե նը 300 դրամ: Ու սա նող նե րը երթ ևե-

կում են 50%	զեղ	չով:

2010 թվա կա նից Ա րա րատի մար զի Ար	տա	շատ քա ղա քի բնա կիչ ներն օգտ-

վում են վե րա նո րոգ ված եր կա թու ղա յին կա յա րա նից: Ա րա րատ-Եր ևան հատ վա-

ծում կա ռուց վել է եր կա թու ղա յին 8	ան	ցում: Ամ բող ջութ յամբ վե րա նո րոգ վել են 

նաև եր կա թու ղա յին են թա կա ռուց վածք ներն ու է լեկտ րագ նաց քը:

2007-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան 

ջան քե րով Ա րա րա տի մար զի 3	քա	ղա	քա	յին	և	40	գյու	ղա	կան	հա	մայնք	նե-

րում վե րա կանգն վել ու բա րե լավ վել են ջրա մա տա կա րար ման ու ջրա հե ռաց ման 

հա մա կար գե րը, նո րոգ վել ու մաքր վել են կո լեկ տո րադ րե նա ժա յին ցան ցե րը: 

Ա րա րա տում ջրա մա տա կա րար ման ու ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե-
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լավ մանն ուղղ վել է մար զում 2007-2011 թվա կան նե րին կա տար ված կա պի տալ 

ներդ րում նե րի ա	վե	լի	քան	մեկ	հին	գե	րոր	դը:

 Միայն 2010 թվա կա նի ըն թաց քում Ար	տա	շատ և 	Մա	սիս քա ղաք նե րում 

կա ռուց վել և  վե րա կա ռուց վել են 32	 կի	լո	մետր	 եր կա րութ յամբ մայ րու ղային 

ջրա տա րեր և ջ րա մա տա կա րար ման ներ քին ցան ցեր: Ա րա րա տի մար զի Այ	գե-

զարդ,	 	Նո	րա	շեն,	Այ	գես	տան,	Ջ	րա	հո	վիտ,	 	Մա	սիս,	 	Խաչ	պար,	 	Դա	րա	կերտ,	

	Մար	մա	րա	շեն,	Ար	տա	շատ հա մայնք նե րում կա ռուց վել է ա վե լի քան տասն մեկ 

կի լո մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ ներ քին ցանց:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի Ար	գա	վանդ և 	Գե	ղա	նիստ հա մայնք նե-

րի ջրա մա տա կա րար ման ինք նա հոս ցան ցի վե րա կա ռուց մամբ բա րե լավ վել է 

հա մայնք նե րի ջրա մա տա կա րա րու մը, հնա րա վոր է դար ձել ակ տիվ շա հա գոր-

ծու մից հա նել «Ա	րա	րատ	յան-4» մայ րու ղա յին ջրա տա րը և  այն դարձ նել պա-

հուս տա յին:  Վե րա կա ռուց վել է ի	նը	հիդ	րավ	լիկ	հան	գույց, կար գա վոր վել է ջրի 

ճնշու մը, պար զեց վել ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գը, ո րի շնոր հիվ մար զի 

հա մայնք ներն Ա րա րատ յան դաշ տի ջրի փո խա րեն ստա նում են Ար զա կա նի 

Արտաշատի	լիճը	կրկին	դառնում	
է	քաղաքի	այցեքարտը
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աղբ յու րի առավել բարձ րո րակ ջու րը:  Շուրջ մեկ	քա	ռոր	դով	կրճատ	վել	են	ջրի 

կո րուստ նե րը:

2010 թվա կա նին Ար	տա	շա	տում ջրի ո րա կի ար տադ րա կան հսկո ղութ յու նը 

բա րե լա վե լու հա մար վե րա կա ռուց վել է լա բո րա տո րիան: Այն այժմ հա մալր վում 

է նոր սար քա վո րում նե րով, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա կա տա րե լու նաև ման-

րէա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն:

2012 թվա կա նին կա տար վող ներդ րում նե րի արդ յուն քում կբա րե լավ վի 

	Մա	սիս քա ղա քի և  հա րա կից հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին մա տա կա րար վող 

ջրի և ջ րա մա տա կա րար ման ո րա կը: Խ մե լու ջրի մա տա կա րար ման տևո ղութ յու-

նը օ րա կան 12 ժա մից կհաս նի 17 ժա մի, կնվա զեն ջրի աղ տոտ ման ռիս կե րը և 

կ բա րե լավ վի հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման ո րա կը:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի 15	քա	ղա	քա	յին	և	գ	յու	ղա	կան 

հա	մայնք	նե	րում ի րա կա նաց վել են գա զա ֆի կաց ման զգա լի աշ խա տանք ներ՝ 

շուրջ ին նու կես մի լիարդ դրամ ընդ հա նուր ծա վա լով:  Գա զա ֆի կաց վել են Մխչ-

յան,	 	Խաչ	պար,	 	Բարձ	րա	շեն,	 Ե	ղեգ	նա	վան,	 Ոս	կե	տափ,	 	Սի	փա	նիկ,	 	Սիս,	

	Նո	յա	կերտ,		Նո	րա	մարգ հա մայնք նե րը, 	Մա	սիս գյու ղա կան հա մայն քի նոր թա-

ղա մա սը, բազ մաբ նա կա րան շեն քեր և  այլ շի նութ յուն ներ Ար	տա	շատ քա ղա-

քում, 	Դարբ	նիկ հա մայն քում:

2003 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում գա զա ֆի կաց ված էր 52 հա մայնք, իսկ 

2011 թվա կա նին ար դեն՝ 84: Բ նա կան գա զից օգտ վող ըն տա նիք նե րի թի վը 2011 

թվա կա նին 2003 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա	պատկ	վել	 է՝ հաս նե լով ա վե լի 

քան 37,570-ի:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զում հետ ևո ղա կա նո րեն բա րե-

լավվել են է լեկտ րաէ ներ գիա յի փո խադր ման և  բաշխ ման են թա կա ռուց վածք-

նե րը. կա ռուց վել է բարձր լար ման «	Վա	նա	շեն»	են թա կա յա նը սնող եր կու կի-

լո մետր ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ օ դա յին մա լու խա յին գիծ:  Հիմ նա նո րոգ վել 

են բարձր լար ման «	Մա	սիս» և «	Հով	տա	շատ» են թա կա յան նե րը, «Մխչ	յան-2»	

են թա կա յա նում կա ռուց վել է մարտ կո ցա յին կա յան, «	Քաղց	րա	շեն» են թա կա յա-

նում հու սա լիութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով տե ղադր վել է բարձր լար ման 
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երկ րորդ տրանս ֆոր մա տո րը: Ա րա րա տի մար զի քսան հա մայն քում հիմ նա նո-

րոգ վել է ա վե լի քան 75	են	թա	կա	յան:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տում կա տար ված ներդ րում նե րի արդ յուն-

քում մար զում այլևս բո	լոր	բնա	կա	վայ	րե	րը հե ռա խո սա ֆի կաց ված են:

2009-2010 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մարզ ում տե ղադր վել են միջ կա յա նա-

յին ԻԿՄ-30 նոր սար քա վո րում ներ: Ա րա րա տի մար զի գյու ղե րում վե րա կանգն-

վել, հա մա րա փոխ վել և  տե ղադր վել է 2,042	թվա	յին	CDMA	հե	ռա	խոս: 2010 

թվա կա նին «Ար	մեն	թել» ըն կե րութ յու նը տե ղադ րել է բջջա յին տաս նե րեք բա-

զա յին կա յան̀  Ար	տա	շատ,	 	Մա	սիս,	 	Վե	դի,	 Ավ	շար,	 Ար	գա	վանդ,	 Այն	թապ,	

	Բու	րաս	տան,	Մխչ	յան,	 	Սա	յաթ-	Նո	վա,	 	Գե	տափն	յա,	 	Փոքր	 	Վե	դի,	 	Պա	րույր	

Ս	ևակ,	Ջ	րա	շեն	հա մայնք նե րում, 14	հա	մայնք	նե	րի ավ տո մատ հե ռա խո սա կա-

յան նե րում մոն տաժ վել են մարտ կո ցա յին հա մա կար գեր, ո րոնք հնա րա վո րութ-

յուն են տա լիս հո սան քազրկ ման դեպ քում ա պա հո վել ան խա փան կապ: Ար տա-

շատ քա ղա քում վե րա կա ռուց վել է բա ժա նորդ նե րի սպա սարկ ման սրա հը:

2011 թվա կա նին վե րա բաց վե լ են «	Հայ	փոստ»	ՓԲԸ Ա րա րա տի մար զի  Վե	դի,	

	Մա	սիս,	 Ա	րա	րատ և Այն	թափ հա մայնք նե րի հիմ նա նո րոգ ված փոս տա յին 

բա ժան մունք նե րը, ո րոնք ոչն չով չեն զի ջում մայ րա քա ղաք Եր ևա նում գոր ծող 

փոս տա յին բա ժան մունք նե րին՝ ծա ռա յութ յուն նե րի ու սպա սարկ ման ո րա կի 

ա ռու մով:  Բա ժան մունք նե րում բարձ րաց վել են սպա սարկ ման չա փո րո շիչ ներն 

ու ներդր վել նոր ըն թա ցա կար գեր, փոխ վել և  նո րաց վել են են թա կա ռույց նե րը, 

տե ղադր վել են ար դի ծրագ րե րին հա մա պա տաս խա նող նոր հա մա կար գիչ ներ, 

նո րաց վել է մա լու խա յին հա մա կար գը:  Փոս տա յին բա ժան մունք նե րը, ի լրումն 

ա վան դա կան փոս տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի, հա ճա խորդ նե րին ա ռա ջար կում 

են ին տեր նե տա յին ծա ռա յութ յուն ներ, պատ ճե նա հա նում, տպագ րութ յուն և 

 ֆաք սի մի լա յին կապ:

«Հայփոստի»	ժամանակակից	
մասնաճյուղ	Մասիսում
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Տունը

Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի մե ծա ցել է բնա կա րա նա յին ֆոն դը. 

2011 թվա կա նին բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րեսն Ա րա-

րա տի մար զում մե	կու	կես	ան	գամ	ա	վե	լի	էր, քան 2003 թվա կա նին: 

 Լո ռուց և Ար մա վի րից հե տո՝ Ա րա րա տում է հան րա պե տութ յան մար զե րի բնա-

կա րա նա յին ֆոն դի ա	մե	նա	մեծ ընդ հա նուր մա կե րե սը:

 Հա յաս տա նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ա	մե	նա	մեծ 

ընդ հա նուր մա կե րե սը, Ար մա վի րից հե տո, Ա րա րա տի մար զում է: 2010 թվա կա-

Բ	նա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա	կե	րե	սը	ՀՀ	մար	զե	րում	(քառ.	մ)

Գ	յու	ղա	կան	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	ընդ	հա	նուր	մա-
կե	րե	սը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(քառ.	մ)
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նին Ա րա րա տի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ-

հա նուր մա կե րե սը 2003 թվա կա նի հա մե մատ ա	վելի	էր	շուրջ	60	տո	կո	սով:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յունն ընդ-

հա նուր մա կե րե սով 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա	վելի	 էր	 40	տո	կո	սով, իսկ  

նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում ընդ հա նուր 

մա կե րե սով մեկ բնակ չի ա պա հով վա ծութ յունն ա վե լա ցել է մե	կու	կես	ան	գամ:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում բնա կե լի 

տնե րի (ա ռանձ նատ նե րի) քա նա կը 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա վելի էր 15 տո-

կո սով:  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա րա րա տի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք-

նե րում ա ռանձ նատ նե րի ընդ հա նուր մա կե րեսն ա	վե	լա	ցել	է	30	տո	կո	սով:

2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում մեկ բնակ չի ա պա
հով վա ծութ յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով 2000 թվա
կա նի հա մե մատ ա վելի էր 2.3 ան գամ:

Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յու	նը	ընդ	հա	նուր	մա-
կե	րե	սով	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(քառ.	մ)
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2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա
մայնք նե րում ա մե նա մեծ թվով բնա կե լի տներն Ա րա րա տի մար զում 
էին. ա վե լին, քան հան րա պե տութ յան ե րեք մար զե րում միա սին: 
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2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում ա ռանձ նատ-

նե րի քա նա կը 2005 թվա կա նի հա մե մատ ա	վելի	էր	30	տո	կո	սով:  Նույն ժա մա-

նա կա հատ վա ծում Ա րա րա տի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում ա ռանձ նատ-

նե րի ընդ հա նուր մա կե րեսն ա	վե	լա	ցել	է	60	տո	կո	սով:

Ա րա րա տի մար զում նշա նա կա լիո րեն ակ տի վա ցել է ան շարժ գույ քի շու կան: 

 Նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ի րա կա նաց վել է 

բնա կե լի տնե րի ա ռու վա ճառ քի ա	վե	լի	 շատ	գոր	ծարք, քան հան րա պե տութ-

յան որ ևէ այլ մար զում՝ մայ րա քա ղաք Եր ևա նում ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի 

թվի կե սից ա վե լին:  Թե պետ ճգնա ժա մի հետ ևան քով գոր ծարք նե րի թի վը մինչև 

2009 թվա կա նը նվա զել է, այ դու հան դերձ, 2010 թվա կա նից սկսած, ան շարժ 

գույ քի շու կան մար զում կրկին	ակ	տի	վա	նում	է: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տում 

է ի րա կա նաց վել հան րա պե տութ յան մար զե րում բնա կե լի տնե րի ա ռու վա ճառ քի 

յու րա քանչ յուր վե ցե րորդ գոր ծար քը: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ի րա-

կա նաց վել է բնա կե լի տնե րի ա ռու վա ճառ քի շուրջ մե	կու	կես	ան	գամ	ա	վե	լի	

շատ	գոր ծարք, քան 2003 թվա կա նին:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի Ար	տա	շատ,		Մա	սիս,	Ա	րա	րատ	

և 	Վե	դի քա ղաք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են շուրջ քսան բազ մաբ նա կա րան շեն-

քե րի տա նիք նե րը:

2012 թվա կա նին կմաքր վի Ար տա շա տի եր բեմ նի այ ցե քար տը՝  ճահ ճի վե րած-

ված քա	ղա	քա	յին	 լի	ճը և կ բա րե կարգ վի հա րա կից տա րած քը: Լ ճի վե րա կա-

ռուց մամբ կլուծ վի քա ղա քի հա մար կար ևոր է կո լո գիա կան խնդի րը: Այս նպատ-

կով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա ն կառավարությունը Ա րա րա տի մար զին է 

հատ կաց րել հան րա պե տութ յու նում բա րե կարգ մանն ուղղ ված կա պի տալ մի ջոց-

նե րի մեկ եր րոր դը:

Ե	ղեգ	նա	վան հա մայն քին հա րող սահ մա նա յին գո տու տա րած քում մաքր վել է 

հե ղե ղա տար ջրանց քի հունն ու ամ րաց վել են պա տե րը, իսկ Ուր ցա ձոր հա մայն-

քի տա րած քում մաքր վել և  ամ րաց վել է 	Վե	դի գե տի Ե	ղեգ	նա	վան-Ուր	ցա	ձոր 

հատ վա ծը:

2007-2008 թվա կան նե րին բա րե կարգ վել է Ա րա րա տի քա ղա քա յին այ գին:
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Աշ	խա	տան	քը

Ա րա րա տի մար զում աշ խա տող նե րի մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան 

աշ խա տա վարձը 2010 թվա կա նին 2001 թվա կա նի հա մե մատ հնգա-

պատիկ	ա	վե	լի	էր, 2004 թվա կա նի՝ կրկնա	պա	տի	կը, իսկ 2007 թվա-

կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	40	տո	կո	սով:

Նա խորդ տաս նամ յա կում Ա րա րա տի մար զում գոր ծազր կութ յան մա կար դակն 

աս տի ճա նա բար նվա զել է:  Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա-

մի հետ ևան քով Ա րա րա տի մար զում գոր ծազր կութ յան ա ճը, 2010 թվա կա նից 

սկսած, կրկին	նվա	զում	է:

Աշ խա տող ա րա րատ ցի նե րի շուրջ ե րեք քա ռոր դը 2010 թվա կա նին զբաղ ված 

էր գյու ղատն տե սութ յան ճյու ղում: 2010 թվա կա նին աշ խա տող յու րա քանչ յուր 

Աշ	խա	տող	նե	րի	մի	ջին	ամ	սա	կան	ան	վա	նա	կան	աշ-
խա	տա	վար	ձը	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(դրամ)
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Ար մա վի րից հե տո  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մար զե րում գյու
ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ վածների ա մե նա մեծ թիվը Ա րա րա տի 
մար զում է՝ ա վե լի քան ութ սունհինգ հա զար մարդ՝ հան րա պե տութ յու
նում գյու ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ ված նե րի ա վե լի քան 17 տո կո սը:
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վեց ա րա րատ ցի նե րից մե կը զբաղ ված էր ծա ռա յութ յուն նե րի ոլորտում, յու րա-

քանչ յուր տա սից մե կը՝ արդ յու նա բե րութ յան կամ շի նա րա րութ յան ճյու ղում:

 Նա խորդ տաս նամ յա կում հետ ևո ղա կանորեն ա վե լա ցել է ոչ պե տա կան հատ-

վա ծում զբաղ ված ա րա րատ ցի նե րի տե սա կա րար կշի ռը զբաղ ված նե րի ընդ հա-

նուր թվում: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում զբաղ ված նե րի 90 տո կոսն 

աշ խա տում էր ոչ պե տա կան հատ վա ծում:

Կր	թութ	յունը

Ա րա րա տի մար զում 2010 թվա կա նին գոր ծում էր 15 տո կո սով ա վե լի նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն, քան 2001 թվա կա նին: 2010 թվա-

կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն նե րի 15	տո	կո	սը	գոր	ծում	էր Ա րա րա տում:

Ա րա րա տի մար զում է  Հա յաս տա նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծող նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի մեծ մասը. հան րա պե տութ յան գյու ղա-

Զ	բաղ	վա	ծութ	յունն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	ըստ	տնտե-
սութ	յան	ո	լորտ	նե	րի,	2010թ.

Շինարարություն,
արդյունաբերություն

10%

Գյուղատնտեսություն,
որսորդություն և

անտառտնտեսություն
73%

Ծառայություններ
17%

Ա րա րա տի մար զում գոր ծում են ա վե լի շատ նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տութ յուն ներ, քան հան րա պե տութ յան որ ևէ մար զում: 
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կան հա մայնք նե րի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի մեկ	հին	գե	րոր	դն	

Ա րա րա տի մար զում է: 2010 թվա կա նին 2001 թվա կա նի հա մե մատ Ա րա րա տի 

մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծում էին մեկ եր րոր դով ա վե լի նա խադպ-

րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ:

Հան րա պե տութ յան մար զե րի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի մեծ	

մասն	Արարատի մարզում է: 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում գոր ծող 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում առ կա յու րա քանչ յուր վեց տե ղից 

Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րի	քա-
նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(միավոր)

	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	հա	ճա	խող	ե	րե-
խա	նե	րի	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2010թ.	(մարդ)
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մեկն Ա րա րա տի մար զում էր:  Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում տե-

ղե րի թի վը Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է. 2010 թվա կա նին 

2003 թվա կա նի համեմատ մար զում տե ղե րի թիվն	ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	մեկ	վե-

ցե	րոր	դով:

 Կո տայ քից հե տո Ա րա րա տի մար զում են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-

յուն ներ հա ճա խող ա	մե	նա	մեծ	թվով	ե րե խա նե րը: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի 

մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը 

2000 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	60 տո կո սով:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րի նա խադպ րո ցա-

կան հաս տա տութ յուն ներ հաճախող երեխաների ա	մե	նա	մեծ	թիվը	Արարատի 

մարզում է:  Հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րում նա խադպ րո ցա կան 

հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող յու	րա	քանչ	յուր	 հին	գե	րոր	դ0	 ե րե խան դաս-

տիա րակ վում է ա րա րատ ցու ըն տա նի քում:

Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է նաև նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ նե րի թի վը. 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ման կա վարժ նե րի թի վը 2002 թվա կա-

նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է մեկ հին գե րոր դով:
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Ե թե 2003 թվա կա նին Արարատի մարզում մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն հա ճա խում էր 41 ե րե խա, ա պա 2010 թվա կա նին երեխաների 

թվաքանակը հասել է 71-ի՝ շուրջ ե րեք քա ռոր դով ա վե լի:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն-

նե րում ե րե խա նե րի հի վան դա ցութ յան դեպ քե րի քա նա կը հա ճա խող հար յուր 

ե րե խա յի հաշ վով 2002 թվա կա նի հա մե մատ նվա	զել	է	շուրջ	մեկ	քա	ռոր	դով:

Ե թե, 2002 թվա կա նից սկսած,  Հա յաս տա նում հան րակր թութ յան հա մա կար-

գի օպ տի մա լաց ման բա րե փո խում նե րի շրջա նակ նե րում հան րա պե տութ յու նում 

	Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	հա	ճա	խող	ե	րե	խա	նե	րի	հի	վան-
դա	ցութ	յան	դեպ	քե	րի	քա	նա	կը՝	հա	ճա	խող	100	ե	րե	խա	յի	հաշ	վով,	2010թ.
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հան րակր թա կան դպրոց նե րի թի վը 2005 թվա կա նին նվա զել էր ա վե լի քան 

80-ով, ա պա Ա րա րա տի մար զում, 2000 թվա կա նից սկսած, դպրոց նե րի թի վը 

չի	պա	կա	սել, ին չը հան րա պե տութ յան մար զե րի համար բա ցա ռիկ երևույթ է: 

2005 թվա կա նից սկսած՝ Ա րա րա տի մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե րում 

ա վե լա ցել է ման կա վարժ նե րի թի վը:

Ե թե 2001/2002 ուսումնական տարում Ա րա րա տի մար զում գոր ծում էր 

ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի 18 դպրոց, ա պա 2010/2011 ու սում-

նա կան տա րում գործում է 22 դպրոց՝ մեկ հին գե րոր դով ա վե լի:

2010/2011 ու սում նա կան տա րում Ա րա րա տի մար զի ե րաժշ տա կան, ար վես տի 

և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում ու սուց ման անվ ճար հա մա կար գում սո վո րում էր 

եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	ա շա կերտ, քան 2003/2004 ու սում նա կան տա րում:

2008 թվա կա նից Ա րա րա տի մար զում գոր ծում է նախ նա կան մաս նա գի տա-

կան (ար հես տա գոր ծա կան) ու սում նա կան հաս տա տութ յուն՝ 120	ու	սա	նո	ղով:

Ե թե 2000 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում գոր ծում էր մի ջին մաս նա գի տա-

Ե	րաժշ	տա	կան,	ար	վես	տի	և		գե	ղար	վես	տի	դպրոց	նե	րի	ա	շա-
կերտ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մարդ)
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րում ե րաժշ տա կան, ար վես
տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում ու սուց ման անվ ճար հա
մա կար գում 2010/2011 ու սում նա կան տա րում ա մե նա մեծ 
թվով ա շա կերտ ներ սո վո րում էին Ա րա րա տի մար զում: 
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կան եր կու ու սում նա կան հաս տա տութ յուն, ա պա 2010 թվա կա նին դրանց թիվը 

հասել	է	վե	ցի:

Ա	րա	րա	տում	2007-2011	թվա	կան	նե	րին	կա	տար	ված	ներդ	րում	նե	րի	
զգա	լի	մա	սը՝	գրե	թե	մեկ	եր	րորդն	ուղղ	վել	է	մար	զում	կրթա	կան	հաս-
տա	տութ	յուն	նե	րի	զար	գաց	մա	նը:	
	
	Հա	յաս	տա	նի		Հան	րա	պե	տութ	յու	նում	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա-
տութ	յուն	նե	րում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	գրե	թե	մեկ	
եր	րոր	դը՝	շուրջ	մե	կու	կես	մի	լիարդ	դրամ,	ուղղ	վել	է	Ա	րա	րա	տի	մարզ:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի 4	քա	ղա	քա	յին	և	36	գյու	ղա-

կան հա մայնք նե րում կա ռուց վել, հիմ նա նո րոգ վել և  ջե ռուց ման հա մա կար գե րով 

են ա պա հով վել հի	սու	նից	ա	վելի	նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուններ:

Ա րա րա տի մար զի եր	կու	սու	կես	տասն	յակ ման կա պար տեզ նե րում գոր ծում է 

ջե ռուց ման հա մա կարգ:

Ա րա րա տի մար զի շուրջ 1,700 բնա կիչ ու նե ցող Ար	գա	վանդ հա մայն քում, ուր 

ա վե լի քան տաս նութ տա րի ման կա պար տեզը չէր գոր ծել, 50 ե րե խա ներ հա ճա-

խում են «Ա	նա	հիտ» նո րա կա ռույց ման կա պար տեզ, որն ու նի կա ռու ցա պատ-

Նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րին	ուղղ	ված	կա	պի-
տալ	ծախ	սե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2007-2011թթ.	(մլն.	դրամ)
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ված և  կա նա չա պատ ված բակ, ցայ տաղբ յուր ներ, լո-

ղա վա զան, կա րու սել նե ր ու ճո ճա նակ նե ր: 2012-2013 

թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի քա ղա քա յին և գ յու-

ղա կան հա մայնք նե րում շա րու նակ վե լու են նա խադպ-

րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի հիմ նա նո րորգ ման և 

 կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը: Այս պես, 2012 թվա կա-

նին կա վարտ վի Այն	թապ հա մայն քի ման կա պար տե-

զի կա ռու ցու մը:

Ա րա րա տի մար զի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա-

մայնք նե րում նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս-

տա տութ յուն նե րում ի րա կա նաց ված մե ծա ծա վալ 

աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ ե րե քից-վեց տա րե կան 

ա րա րատ ցի ե րե խա նե րի ա վե լի քան 70	տո	կո	սը և 

 հին գից-վեց տա րե կան շուրջ 630	ե	րե	խա հա ճա խում 

է նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար-

զի 74	 հա	մայնք	նե	րում ի րա կա նաց վել են ա	վե-

լի	 քան	 90	 հան րակր թա կան հաս տա տութ յուն նե-

րի նա խագծ ման, հիմ նա նո րոգ ման, կա ռուց ման և 

 վե րա կա ռուց ման, ջե ռուց ման հա մա կար գե րի կա ռուց-

ման և  վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: Ա րա րա տի 

մար զի 	Մա	սիս քա ղա քում, 	Սի	փա	նիկ և 	Վար	դա	շատ 

հա մայնք նե րում  կա ռուց վել են դպրոցներ:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Հա	յաս	տա	նի	մար	զե-
րում	հան	րակր	թա	կան	դպրոց	նե	րում	ի	րա	կա-
նաց	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	ներն	ա	մե	նա	մեծ	
թվով	հա	մայնք	նե	րում	կա	տար	վել	են	Ա	րա	րա	տի	
մար	զում.	հան	րա	պե	տութ	յան	ոչ	մի	ու	րիշ	մար-
զում	այն	քան	հա	մայնք	նե	րում	դպրո	ցա	շի	նա	կան	
ծրագ	րեր	չեն	ի	րա	կա	նաց	վել,	որ	քան	Ա	րա	րա-
տում:	
	

Վարդաշենի	հիմնանորոգված	
դպրոցում,	ձմեռ	2012

Արարատի	տարածաշրջանային	
պետական	նորաբաց	քոլեջի	
համակարգչային	դասարանը
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	Հան	րա	պե	տութ	յան	մար	զե	րի	դպրոցներում	իրականացվող	կա	պի-
տալ	աշ	խա	տանք	ներն	ա	մե	նա	մեծ	թվով	կատարվել	են	Արարատի	
մարզի	դպրոց	նե	րում:	Շիրակի	մարզից	հետո,	հան	րակր	թա	կան	
դպրոց	նե	րում	հան	րա	յին	մի	ջոց	նե	րի	հաշ	վին	հանրապետության	
մարզերում	կապիտալ	ներդրումների	ամենամեծ	ծա	վա	լն	Ա	րա	րա-
տում	է:

 Միայն 2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի ա վե լի քան 40	դպրոց	նե	րի ա շա-

կերտ ներ ու սում նա կան տա րին դի մա վո րել են նո	րաց	ված դպրոց նե րում:

2007-2011 թվա կան նե րին կա տար ված աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում Ա րա-

րա տի մար զում ջե ռուց ման տե ղա յին հա մա կարգերով են օժտվել 60	դպրոցներ՝ 

մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե րի շուրջ կե սը: Ա րա րա տի մար զում հան րակր-

թա կան դպրոց նե րի շուրջ մեկ եր րորդն ու նի բա րե կարգ ված մար զա դահ լիճ և 

 խա ղահ րա պա րակ:

2011 թվա կա նին Ար	տա	շա	տում վերակառուցվել և բաց վել է Ա րա րա տի տա-

րա ծաշր ջա նա յին վե րա կա ռուց ված պե	տա	կան	քո	լե	ջը, ուր դա սա վանդ վում է 

վեց մաս նա գի տութ յուն̀  դե ղա գոր ծութ յուն, ա տամ նա տեխ նի կա, կոս մե տո լո-

գիա, հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում, փո խադ րում նե րի կազ մա կեր պում և կա-

ռա վա րում, ծրագ րա վո րում:  Քո լե ջը հա մալր վել է հիշ յալ մաս նա գի տութ յուն նե րի 

գծով ուսուցման հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի 	Զան	գա	կա	տուն,	 	Լան	ջառ,	 	Լու	սա	շող,	

	Դաշ	տա	քար և 	Շա	ղափ գյու ղե րի դպրոց նե րը ստա ցել են հա մա կար գիչ ներ: 

Ա րա րա տի մար զի դպրոց նե րի վե րա զին ման արդ յուն քում 2011 թվա կա նից մար-

զի բո լոր 112 դպրոց ներն ա պա հով վել են ին տեր նետ կա պով: Ա րա րա տի մար զի 

«Դպրոցի նոր շենքն արդեն նայել ենք: Երեխաներին էլ էքսկուրսիա ենք տարել դպրոցով մեկ: 
Նրանց էլ շատ հաճելի էր այս նոր շենքը, շատ տրամադրող»:

Սիրանույշ	Էլազյան,	Հնաբերդ	գյուղի	դպրոցի	դասվար

«Երեխաները պետք է լավ դպրոց ունենան, որպեսզի կարողանան լավ սովորել, որ այս մեր 
պետությանը պիտանի մարդիկ դառնան: Մեզ շատ են պետք այս պետությունում, մեր փոքրիկ 
պետությունում այսպիսի երեխաներ... ու այսպիսի դպրոցներ»:

Գայանե	Դավթյան,	Հնաբերդի	դպրոցի	ուսուցչուհի
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110	դպրոց ու նի հա մա կարգ չա յին դա սա սեն յակ: Ա րա րա տի մար զի հան րակր-

թա կան դպրոց ներն ու նեն շուրջ 1150	հա	մա	կար	գիչներ և 1800 հա մա կարգ-

չա յին սար քա վո րումներ: Ա րա րա տի մար զի դպրոց նե րում մեկ հա մա կարգ չից 

օգտ վում է մի ջի նում շուրջ 28 ա շա կերտ: Ա րա րա տի մար զի 112  հան րակր թա-

կան դպրոց նե րից 102-ն  ա պա հով վել են ու սում նա կան զեն քե րով: Մխչ յան հա-

մայն քում ստեղծ վել է ռազ մա գի տութ յան շա րա յին և ս պոր տա յին հրա պա րակ, 

հրաձ գա րան, որ տեղ պա տա նի նե րը տի րա պե տում են զեն քի հետ վար վե լու 

անվ տան գութ յան կա նոն նե րին:

Ա րա րա տի մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե րի շուրջ 1,800	ու	սու	ցիչ	մաս-

նակ ցել է ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման և  վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե-

րի, իսկ շուրջ 2,000-ը  ստացել են հա մա կարգ չով աշ խա տե լու պատ շաճ գի տե-

լիք ներ և հմ տութ յուն ներ:

2010 թվա կա նից Ար	տա	շա	տ	քա	ղա	քի	թիվ	1 և  Նոր		Խար	բեր	դի	թիվ	2	միջ-

նա կարգ դպրոց նե րում ի րա կա նաց վում է նե րա ռա կան կրթութ յուն:

2010 թվա կա նին օ լիմ պիա դա յի հա նրա պե տա կան փու լին մաս նակ ցած Ա րա-

րա տի մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե րի շուրջ 70 ա շա կեր տից տաս նութն 

ար	ժա	նա	ցել	 են	 դիպ	լոմ	նե	րի	 և	 	գո	վա	սա	նագ	րե	րի:  Կեն սա բա նութ յու նից 

ա ռա ջին կար գի դիպ լո մի ար ժա նա ցած Ար	տա	շա	տի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո-

ցի 11-րդ  դա սա րա նի ա շա կերտ  Գոռ  Մար գար յա նը  Հա րա վա յին  Կո րեա յում մաս-

նակ ցել է մի ջազ գա յին մրցույ թի և  ար ժա նա ցել պատ վոգ րի:

Աշխարհի հի սուն եր կրներում անցկացվող շուրջ վեց մի լիոն դպրո ցա կան-

նե րի մաս նակ ցութ յամբ  «	Կեն	գու	րու	 2010» մի ջազ գա յին մա թե մա տի կա-

կան մրցույ թի հա յաս տա նյան փուլում հաղ թող է ճանաչվել Ա րա րա տի մար զի 

	Վա	նա	շեն գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցի ա շա կերտ Աբ	րա	համ	Գ	րի	գոր	յա	նը և , 

որպես մրցանակ, ա մա ռա յին ար ձա կուրդ ներն անց կաց րել  Բուլ ղա րիա յում կազ-

մա կերպ ված մի ջազ գա յին ճամ բա րում` եվ րո պա կան երկր նե րից « Կեն գու րո ւի» 

հաղ թող նե րի հետ միա սին:
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Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յունը

Ա րա րա տում 2001 թվա կա նից տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է մար զի բժիշկ-

նե րի թի վը: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում տասը հա զար բնակ-

չի հաշ վով բժիշկ նե րի թի վը ա	վե	լա	ցել	է	մեկ քա ռոր դով:

Ա րա րա տի մար զում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ ներ հա ճա խում-

նե րի թի վը, 2001 թվա կա նից սկսած, տա րեց-տա րի ա ճել է: 2010 թվա կա նին 

Ա րա րա տի մար զում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րում հա ճա-

խում նե րը 2001 թվակա նի հա մե մատ կրկնա	կի	ա	վելի	 էին: 2007 թվա կա նի 

հա մե մատ՝ 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա-

կան հիմ նարկ ներ հա ճա խում ներն ա	վե	լա	ցել	են	20	տո	կո	սով:  Լո ռուց և Ար մա-

վի րից հե տո՝ 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում ամ բու լա տոր-

պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ ներ ա մե նա մեծ թվով հա ճա խում ներն Ա րա րա տի 

մար զում են: 

Բ	ժիշկ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	հա	զար	բնակ	չի	
հաշ	վով	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(մարդ)
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Ա րա րա տի մար զում ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան հիմ
նարկ ներ հա ճա խում նե րը մեկ բնակ չի հաշ վով 2010 թվա
կա նին 2001 թվա կա նի հա մե մատ կրկնա պատկ վել են:
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2007-2011 թվա կան նե րին շո	շա	փե	լի	կա	պի	տալ	ներդ	րում	ներ են կա տար վել 

Ա րա րա տի մար զի 37 քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա մայնք նե րի ա ռող ջա պա հա-

կան հաս տա տութ յուն նե րում:   Հիմ նա նո րոգ վել և  բա րե լա վվել են ամ բու լա տոր-

պո լիկ լի նա կա կան հիմ նարկ ներ և  ա ռող ջութ յան պահ պան ման կենտ րոն ներ ու 

բուժ կե տեր՝  Մա	սի	սի	բժշկա	կան	կենտ	րո	նը,  Վե	դու	հի	վան	դա	նո	ցը, Ար	տա-

շա	տի	հի	վան	դա	նո	ցը:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հի̀  տա րա ծաշր ջան նե րի հա մա-

չափ զար գաց ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում 2010 թվա կա նին բաց վել է Ա	րա	րա-

տի	հիմ	նա	նո	րոգ	ված	բժշկա	կան	կենտ	րո	նը, ո րը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից 

անհ րա ժեշտ բուժ սար քա վո րում նե րով և  ու նի վե րա պատ րաստ ված բու ժանձ-

նա կազմ: Հի վան դա նո ցում ստեղծ վել է նաև հզոր ախ տո րո շիչ բա զա:

2010 թվա կա նին վե րա նո րոգ վել է 	Մա	սի	սի բժշկա կան կենտ րո նի ման կա կան 

բա ժան մուն քը և  հինգ հի վան դա սեն յակ ներ՝ տար բեր բա ժան մունք նե րում:

Վեդիի	հիմնանորոգված	
ծննդատանը
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2011 թվա կա նին ա վարտ վել է 	Վե	դիի ծննդա տան վե րա նո րո գու մը, գոր ծում է 

ջե ռուց ման նոր՝ տե ղա յին հա մա կարգ և  գե նե րա տոր̀ ար տա կարգ պա տա հար-

նե րի դեպ քում ան խա փան է լեկտ րաէ ներ գիա ա պա հո վե լու նպա տա կով: Վե րա-

նո րոգ վել է վեց հի վան դա սեն յակ, պո լիկ լի նի կա յի ման կա կան կոն սուլ տա ցիա յի 

մաս նա շեն քը, կազ մա կերպ վել է  Մայ րութ յան դպրոց: Ծնն դա տու նը հա գեց վել է 

նոր սար քա վո րու մով. ծննդա տա նը, մաս նա վո րա պես, տրա մադր վել է սպի րո-

մետր, ի մու նո ֆեր մեն տա յին ա պա րատ, վե րա նո րոգ վել է ռենտ գեն սար քա վո րու-

մը:  Հի վան դա նո ցը սպա սար կում է Ա րա րա տի մար զի 13,000	կնոջ: Ա մեն տա րի 

այս տեղ ծնվում է շուրջ 800	ե	րե	խա:

Ար	տա	շա	տի բժշկա կան կենտ րո նում վե րա նո րոգ վել են սան հան գույց նե-

րը, քիթ-կո կորդ-ա կանջ բա ժան մուն քը, վե րե լակ նե րը: Կենտ րոնն ա պա հով վել 

է է լեկտ րաէ ներ գիա յի սնուց ման երկ րորդ աղբ յու րով, աս ֆալ տա պատ վել է հի-

վան դա նոց տա նող ճա նա պար հը:

2007 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ա ռող ջութ յան պահ պան ման ա ռաջ նա-

յին օ ղա կի 50	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րին տրա մադր վել են բուժ սար քա վո րումներ 

և բժշ կա կան գոր ծիք ներ: 2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի ի	նը	բժշկա	կան	

ամ	բու	լա	տո	րիա	նե	րի տրա մադր վել է ավ տո մե քե նա:  Ներ կա յում Ա րա րա տի 

մար զի ամ բու լատ որ-պո լիկ լի նի կա կան բո լոր հիմ նարկ ներն, ա ռանց բա ցա ռութ-

յան, ա պա հով ված են  ա ռա ջին օգ նութ յան միջոցներով:

Ա րա րա տի մար զում ի րա կա նաց վել է « Լույս հա յի աչ քե րին» ծրա գի րը. հե տա-

զոտ վել են շուրջ	5.200, վի րա հատ վել՝ 320	մարդ, ակ նոց է տրա մադր վել ա վե լի 

քան 2,000	մար	դու:

«Եր կու աղ ջիկ ու նեմ, մեծս 17 տա րե կան է, երկ րորդ աղ ջիկս՝ 15: Ես ու ա մու սինս շատ էինք ցան-
կա նում տղա ու նե նալ: Եր կար տա րի ներ ապ րել եմ  Ռու սաս տա նում, բուժ վել, բայց արդ յունք չկար: 
Ե րեք տա րի ա ռաջ վեր դար ձանք հայ րե նիք: Ար դեն հույսս կտրել էի, թե երբ ևէ ա մուս նուս հա մար տղա 
զա վակ կծնեմ, բայց հրաշք տե ղի ու նե ցավ ու փետր վա րի 23-ին տղաս ծնվեց:  Կե սար յան հա տում են 
ա րել, վի ճակս լավ է, ան չափ գոհ եմ բժիշկ նե րից ու բու ժանձ նա կազ մի հո գա տար վե րա բեր մուն քից»: 

	Լո	ւի	զա		Կի	րա	կոս	յան,	36	տա	րե	կան
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 Վա րա կիչ և  զանգ վա ծա յին ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման 

և  կա րան տի նա յին մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման արդ յուն քում 2010 թվա-

կա նին Ա րա րա տի մար զում զգա լիո րեն նվա	զել	է	տա րա փո խիկ հի վան դութ յուն-

նե րի դեպքերի քա նա կը, իսկ մա լա րիա յով հի վան դա ցութ յան դեպք չի ար ձա-

նագր վել:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բժիշկ նե րի մաս նա գի տա կան գի տե-

լիք նե րը բարձ րաց նե լու նպա տա կով վե րա պատ րաստ վել են 19	 նեղ	 մաս	նա-

գի	տութ	յան	 բժիշկներ, գյու ղա կան բժշկա կան ամ բու լա տո րիա նե րի և  չորս 

պո լիկ լի նի կա նե րի	 հինգ	 բժիշկներ և 36	 մի	ջին	 բու	ժաշ	խա	տողներ	 ստա ցել 

են ըն տա նե կան բժշկի ո րա կա վո րում: 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին Ա րա րա տի 

մար զի բնա կիչ նե րի շուրջ 85 տո կոսն օգտ վում է ըն տա նե կան բժշկի ո րակ յալ 

ծա ռա յութ յուն նե րից:

2010 թվա կա նին կա ռա վա րե լի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեմ ի րա կա-

Արարատի	բժշկական	կենտրոնը	հագեցած	
է	նորագույն	սարքավորումներով
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նաց ված կան խար գե լիչ պատ վաս տում նե րում մինչև եր կու տա րե կան ե րե խա-

նե րի ընդգրկ վա ծութ յունն Ա րա րա տի մար զում կազ մել է ա վե լի քան 95	տո	կոս՝ 

ա վե լի բարձր, քան մի ջին ընդգրկ վա ծութ յու նը  Հա յաս տա նում:

Ա րա րա տի մար զի քա ղա քա յին և գ յու ղա կան հա մայնք նե րում իրականացվող 

սկրի նին գա յին ծրագ րե րում՝ զար կե րա կա յին ճնշման չա փում, կրծքա գեղ ձի, ար-

գան դի վզի կի, շա կա նա կա գեղ ձի հե տա զո տութ յուն ներ, ընդգրկ ված  է բնակ-

չութ յան շուրջ	85	տո	կո	սը:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րի բնակ չութ յան 

շուրջ 30	տո	կոսն	օգտ	վել	է շրջիկ բժշկա կան խմբե րի ծա ռա յութ յուն նե րից, ընդ 

ո րում, մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րը բա վա րար են գնա հա տել գրե թե բո լոր 

շա հա ռու նե րը:

Ա րա րատ քա ղա քի բնա կիչ 74-ամ յա  Վա չիկ Գ րի գոր յա նի հի շո ղութ յուն նե րում խորհր դա յին ու հետ խորհր դա յին 
տա րի նե րի քա ղա քա յին այս հի վան դա նո ցը պահ պան վել էր, որ պես անհ րա պույր մի հաս տա տութ յուն՝ լե ցուն խա-
վա րա սեր նե րով, ուր հի վան դը կրկնա կի էր հի վան դա նում տի րող պայ ման նե րից:  Վա չիկ պա պը՝ լի նե լով դիս պան սեր 
հի վանդ, կա րե լի է ա սել այս բուժ հիմ նար կի «մշտա կան» այ ցե լու նե րից է:  Նա հի շում էր և՛ 1960-ա կան նե րը, երբ 
շա հա գործ ման հանձն վեց հի վան դա նո ցը, և՛ 90-ա կան նե րին տի րող ի րա վի ճա կը, և՛,  ի հար կե, 2010 թվա կա նը, երբ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Նա խա գա հի՝ տա րա ծաշր ջան նե րի հա մա չափ զար գաց ման ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում վե րա նո րոգ վեց «Ա րա րա տի հի վան դա նոց» բժշկա կան կենտ րո նը:  Հի վան դա նոցն, ի ու րա խութ յուն բու ժանձ-
նա կազ մի և  հի վանդ նե րի՝ հա գե ցած է ժա մա նա կա կից բուժ սար քա վո րում նե րով:  Կենտ րո նում ստեղծ ված է հզոր 
ախ տո րո շիչ բա զա:

«Ես ա մեն տա րի մի կամ եր կու շա բա թով գա լիս էս տեղ բուժ վում եմ,-պատ մում է  Վա չիկ Գ րի գոր յա նը,— սիրտս 
ա, բրոնխ ներս ա, այ սինքն էն պի սի հի վանդ եմ, որ ու զեմ չու զեմ պի տի հի վան դա նո ցում բու ժում ստա նամ: Հ րա շա լի 

պայ ման ներ են հի մա ստեղծ վել էս հի վան դա նո ցում վե րա նո րո գու մից հե տո:  Նախ պա-
լա տում եր կու հո գուց ա վել հի վանդ չի լի նում, զու գա րա նը ներսն է, թե չէ էն վախ տե րը 
մի հատ ընդ հա նուր զու գա րան կար հի վանդ նե րի հա մար, էն էլ մի ջանց քի ծայ րում: 
 Հի վանդ նե րը շատ ներս ու դուրս չեն ա նում էլ, հերթ չեն կանգ նում:  Մաք րութ յու նից էլ 
շատ գոհ եմ:  Պահ կա, որ ես եմ նեղ վում, թե էս քան ինչ են սրանք րո պեն մեկ ավ լում 
ու սրբում։ Որ հի շում եմ էն ժա մա նակ նե րը... տա րա կան նե րը մարդ էին ու տում։  Հի մի 
ան գամ մտա ծում եմ, որ Ե րևա նում էլ մեր հի վան դա նո ցի պես հի վան դա նոց չկա»:
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Մ	շա	կույթն	ու	ս	պորտը

Ա րա րա տի մար զի 40	 քա	ղա	քա	յին	 և	 գ	յու	ղա	կան	 հա	մայնք	նե	րում 

2007-2011 թվա կան նե րին ի րա կա նաց վել են մշա կու թա յին հաս տա-

տութ յուն նե րի հիմ նա նո րոգ ման և  վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք ներ:

Հիմ նա նո րոգ վել են Ուր	ցա	լանջ,	 	Վար	դա	շեն,	 Ա	րաք	սա	վան,	 	Դի	տակ,	

	Վար	դա	շատ,	 Ա	բով	յան,	 	Նոր	 Ու	ղի,	 Մր	գա	նուշ,	 Դ	վին,	 	Հով	տա	շատ,	

	Հով	տա	շեն,	 	Սի	սա	վան,	 	Շա	ղափ,	 	Նո	րա	շեն,	 Ար	ևա	բույր,	 	Լու	սա	շող,	 Արև-

շա	տի,	 	Գո	ռա	վան,	Ար	մաշ,	 	Վե	րին	Դ	վին,	 	Բեր	դիկ,	 	Բեր	քա	նուշ,	Այ	գես	տան,	

	Նո	յա	կերտ,		Վա	նա	շեն,		Քաղց	րա	շեն,		Բարձ	րա	շեն,		Մա	սիս,		Զան	գա	կա	տուն,	

Ոս	կե	տափ,	Ա	րա	րատ,	 	Վե	րին	Ար	տա	շատ,	 	Նոր	Կ	յանք,	 	Նա	րեկ,	 	Վե	դի հա-

մայնք նե րի մշա կույ թի տնե րը, Ուր	ցա	ձորի հա մայն քային կենտ րո նը, Ա	րա	րա-

տի մար զա յին գրա դա րա նը:

 Ջե ռուց ման տե ղա յին հա մա կար գեր են կա ռուց վել Մխչ	յան և  Նոր	Կ	յանք հա-

մայնք նե րի մշա կույ թի տնե րում, Ար	տա	շատ քա ղա քի ե րաժշ տա կան դպրո ցում 

Հայաստանի	չորրոդ	մայրաքաղաքը	
2200	տարեկան	է
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և  թատ րո նում:  Հիմ նա նո րոգ վել է Գ	ևորգ		Մարզ	պե	տու	նու ամ րո ցը՝ Ուր	ցա	ձոր 

գյու ղում:

2007-2011 թվա կան նե րին հիմ նա նո րոգ վել են 	Մա	սիս քա ղա քի մար զադպ-

րոցն ու 	Վե	դիի քա ղա քա պե տա րա նի մար զա դահ լի ճը, Ուր	ցա	ձոր հա մայն քում 

կա ռուց վել է մար զա դաշտ, 	Սու	րե	նա	վան գյու ղում՝ խա ղահ րա պա րակ:

2007-2011 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զում ակ տի վա ցել է մշա կու թա յին-

մար զա կան կյան քը: 2011 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի  ար վես տի և  ե րաժշ տա-

կան 15	դպրոց	նե	րի	ու	սու	ցիչ	նե	րի	և	տ	նօ	րեն	նե	րի	մաս նակ ցութ յամբ ստեղծ-

վել է ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի «Ա	րա	րատ»  նվա գա խում բը: 2011 թվա կա նին 

մեծ շու քով նշվել է հա յոց փա ռա վոր մայ րա քա ղաք նե րից մե կի՝ Ար	տա	շա	տի 

հիմ նադր ման քսա ներ կու դար յա տա րե լի ցը:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նի Ազ գա յին գրա դա րա նը շրջիկ գրա դա րա նով՝ 

բիբ	լիո	բու	սով այ ցե լել է Ա րա րա տի մար զի  Մա սի սի քա ղա քա յին գրա դա րա ն՝ 

հա մալ րե լով նրա ֆոն դը 120	միա	վոր գե ղար վես տա կան, պատ մա կան գրքե րով 

և  հա յե րեն, ռու սե րեն, անգ լե րեն պար բե րա կան նե րով: Սկ սած 2006 թվա կա նից՝ 

ա մեն տա րի  Մա սի սի քա ղա քա յին գրա դա րա նը քա ղա քա պե տա րա նի կող մից 

հա մալր վում է նոր գրա կա նութ յամբ: Ի տար բե րութ յուն մյուս մար զե րի գրա դա-

րան նե րի, այս տեղ ստա նում են վեց ա նուն թերթ:

Ա րա րա տի մար զի շախ մա տի հա վա քա կա նը Գ յու ղա կան պա տա նե կան հան-

րա պե տա կան ու թե րորդ խա ղե րում ստա ցավ ա ռա ջին մրցա նակ, մար զի հա-

վա քա կա նը տասն մեկ մար զաձ ևե րում ընդ հա նուր թի մա յին հաշ վար կով, լա վա-

գույնն էր հան րա պե տութ յու նում:

2007-2011 թվա կան նե րին Եվ րո պա յի և  աշ խար հի ա ռաջ նութ յուն նե րում 14 

ա րա րատ ցիներ ար ժա  նա ցել են բարձ րա գույն մրցա նակ նե րի:

2011 թվա կա նին  Բուլ ղա րիա յում չեմ պիո նի կո չում է նվա ճել և  շախ մա տի  Եվ-

րո պա յի պա տա նի նե րի  և  աղ ջիկ նե րի ա ռաջ նութ յան  ոս կե  մե դա լա կիր  դար ձել 

Ա րա րա տի մար զի Բ յու րա վան գյու ղի բնա կիչ 12-ամ յա  Հայկ  Մար տի րոս յա նը:



70

 

11-ամ յա  Հայկ  Մար տի րոս յանն ա րա րատ ցի նե րի պար ծանքն է: Տ ղան ծնվել և  մե ծա ցել է Ա րա րա տի մար զի 
Բյուրավան գյու ղում:  Հայ րը պատ մում է, որ  Հայ կը շախ մա տա յին ըն դու նա կութ յուն ներ դրսևո րել է շատ փոքր տա-
րի քում:  Սե րը ի մաս տուն խա ղի նկատ մամբ պա տա հա կան բնույթ չէր կրում:  Հայ րը՝  Մի քա յել  Մար տի րոս յա նը շախ-
մա տի դա սա տու է, ա վար տել է  Ֆիզ կուլ տու րա յի ինս տի տու տի շախ մա տի բա ժի նը:  Տա նը մշտա պես ե րե խա նե րի 
հետ շախ մատ է պա րա պել, և  ա հա արդ յուն քը, կա րե լի է ա սել՝ մե ծա գույն: Վճ ռո րոշ էր նաև  Մի քա յե լի՝  Հա յաս տա նի 
շախ մա տի ա կա դե միա յի Ար տա շա տի մաս նաճ յու ղում աշ խա տան քի անց նե լու փաս տը: 6,5-ամ յա  Հայկն էլ դառ նում 
է շախ մա տի դպրո ցի սան ու սկ սում լրջո րեն զբաղ վել սի րած սպոր տաձ ևով:

 Չա փա զանց ու շիմ ու աշ խա տա սեր ման չու կը շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, մաս նակ ցե լով տար բեր 
շախ մա տա յին մրցա շա րե րի, գրա վում է մրցա նա կա յին տե ղեր:  Տա սը տա րե կա նում գրա վում է չոր րորդ տե ղը 
 Հա յաս տա նում անց կաց ված շախ մա տի ա ռաջ նութ յու նում:  Բա թու միում անց կաց ված Եվ րո պա յի պա տա նի նե րի 
շախ մա տի ա ռաջ նութ յու նում  Հայ կը գրա վում է 6-րդ  տե ղը՝ ի րա վունք ստա նա լով հա ջորդ տա րի ևս  մաս նակ ցել 
ա ռաջ նութ յա նը:

 Ջեր մու կում անց կաց ված մին չև տասը տա րե կան նե րի շախ մա տի ա ռաջ նութ յու նում տղա յի ու նե ցած մաս նակ-
ցութ յու նը հաղ թա կան էր։  Հայ կը հռչակ վում է ա ռաջ նութ յան հաղ թող: «2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նում անց կաց-
ված բո լոր ա ռաջ նութ յուն նե րում  Հայկս հաղ թող է ե ղել իր տա րե կից նե րի շրջա նում,— պատ մում է հայ րը,— ան ցած 
տա րի սեպ տեմ բե րին էլ, մաս նակ ցե լով  Բուլ ղա րիա յում անց կաց վող պա տա նի նե րի Եվ րո պա յի ա ռաջ նութ յա նը մին-
չև 12 տա րե կան նե րի մեջ, տղաս դար ձավ չեմ պիոն: Ն րան շնորհ վեց ՖԻԴԵ վար պե տի կո չում: Այս տա րի  Հայ կը 
ՖԻԴԵ-ի կող մից ի րա վունք ստա ցավ մաս նակ ցե լու Եվ րո պա յի պա տա նի նե րի ա ռաջ նութ յա նը: Ի րա նի հան րա պե-
տութ յան  Ռաշտ քա ղա քում փետր վա րի 29-ից մար տի 8-ը  Հայ կը մաս նակ ցե լու է մի ջազ գա յին մրցա շա րին: Հույս 
ու նեմ, որ հաղ թա նա կով կվե րա դառ նա»:

 Հայ կի կուռ քե րը շախ մա տա յին աշ խար հում Լ ևոն Ա րոն յանն ու Վ լա դի միր  Հա կոբ յանն են: Տ ղան ինքն էլ պատ-
րաստ վում է գնալ նրանց հետ քե րով:
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Սո	ցիա	լա	կան	վի	ճա	կը

Ա րա րա տի մար զում 2002 թվա կա նից կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց մա-

նը հա մըն թաց, տա րեց-տա րի հետ ևո ղա կա նո րեն նվա	զել	է նպաս տա-

ռու ըն տա նիք նե րի թի վը:  Թե պետ 2008 թվա կա նին հա մաշ խար հա յին 

ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով կա րի քա վոր նե րի, ուս տիև 

նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը մար զում ա ճել է, այ դու հան դերձ, 2009 թվա-

կա նից սկսած՝ մար զում կա րի քա վոր ըն տա նի քի նե րի թի վը	 նվա	զել	 է. 2010 

թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում ա վե լի քիչ ըն տա նիք ներ են նպաստ ստա ցել, 

քան 2000 թվա կա նից ի վեր:

2002 թվա կա նի հա մե մատ՝ Ա րա րա տի մար զում նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի 

թի վը նվա զել է կի	սով	չափ:

Աղ քա տութ յան մա կար դակն Ա րա րա տի մար զում տա րեց-տա րի նվա զել է 

ընդ հուպ մինչև 2007 թվա կա նը:  Հա մաշ խար հա յին սո ցիալ-տնտե սա կան ճգնա-

ժա մի հետ ևան քով աղ քա տութ յան մա կար դա կը, ինչ պես ողջ հան րա պե տութ յու-

նում, այն պես էր Ա րա րա տի մար զում կտրուկ բարձ րա ցավ. արդ յուն քում 2009 

թվա կա նին Ա րա րա տում խիստ կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի տե սա կա րար կշի ռը 

մար զի տնա յին տնտե սութ յուն նե րի ընդ հա նուր թվում հա սավ 2007 թվա կա նի 

մա կար դա կին: Այ դու հան դերձ, 2010 թվա կա նից սկսած շատ աղ քատ ըն տա նիք-

նե րի թի վը մար զում սկսել	է	կրճատ	վել:

Ն	պաս	տա	ռու	ըն	տա	նիք	նե	րի	թիվն	Ա	րա	րա	տի	մար	զում	(միավոր)
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2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զում բնակ վող զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի, 

ծնո ղա զուրկ և  բազ ման դամ, սա կավ ա պա հով ված ըն տա նիք նե րի 250	ե	րե	խա-

ներ ամ ռան ըն թաց քում անվ ճար հանգս տա ցել են  Հան քա վա նի « Հե քիաթ նե րի 

կիրճ» ճամ բա րում:

2010 թվա կա նին Ա րա րա տի մար զի հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վել են վար-

ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք ներ՝ ներգ րա վե լով ա վե լի քան 190	

մար	դու: 2010 թվա կա նի ըն թաց քում աշ խա տան քի են տե ղա վոր վել ա վե լի քան 

80	գոր	ծա	զուրկներ:

2007-2010 թվա կան նե րին Ա րա րա տի մար զի Ար	տա	շատ,	 Ա	րա	րատ և 

	Մա	սիս քա ղաք նե րում բա րե գոր ծա կան ճա շա րան նե րից ա մեն տա րի օգտ վել է 

մար զի շուրջ 170 կա րի քա վոր բնա կիչ:  Ներ կա յում բա րե գոր ծա կան ճա շա րան է 

գոր ծում  Մա սիս քա ղա քում, ո րը օ րա կան մեկ ան գամ տաք սնուն դով ա պա հո-

վում է 72 կա րի քա վոր բնակ չի:

2007-2011 թվա կան նե րին՝ յու րա քանչ յուր տա րի մար զի քա ղա քա յին հա-

մայնք նե րում տնա յին պայ ման նե րում սպա սարկ վել է շուրջ 270	տա	րեց:

Ա րա րա տի մար զում 2010 թվա կա նին վե րա կանգ նո ղա կան և  տեխ նի կա կան 

անհ րա ժեշտ այլ մի ջոց ներ են տրա մադր վել 120	հաշ	ման	դա	մների:

2011 թվա կա նին մար զի սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի տա րած քա յին չորս 

գոր ծա կա լութ յուն նե րը ստա ցել են ին	տեր	նետ	 կա	պից	 օգտ վե լու հնա րա վո-

րութ յուն:

Ա րա րա տի մար զի մի շարք քա ղա քա յին հա մայնք նե րում սո ցիա լա կան նշա-

նա կութ յուն ու նե ցող ա ռան ձին են թա կա ռուց վածք ներ սար	քա	վոր	վել	են	թե քա-

հար թակ նե րով:

 Խիստ հատ կան շա կան է, որ Ա րա րա տի բնակ չութ յան 85 տո կոսն իր ա պա գան 

կա պում է մար զի հետ և  չի պատ րաստ վում փո խել բնա կա վայ րը:  Սա ա	մե	նա-

բարձր ցու ցա նիշն է հան րա պե տութ յու նում:
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Այս	պես	է	ապ	րում	ա	րա	րատ	ցին	իր	հո	ղի	վրա,	Ա	րա	րա	տի	փեշերին	

ու	 ողջ	 երկ	րի	աչ	քի	ա	ռաջ:	 Ապ	րում	 է	ա	ռօր	յա	 մարդ	կա	յին	 ու	րա-

խութ	յուն	նե	րով	 ու	 հոգ	սե	րով,	 ըն	տա	նիք	 կազ	մում	 ու	 ե	րե	խա	 ու-

նե	նում,	տուն	կա	ռու	ցում	ու	մե	ծաց	նում	զա	վա	կին,	մշա	կում	հողն	ու	նրա	

բա	րիք	նե	րը,	կա	ռու	ցում	կա	մուրջ	ու	ճա	նա	պարհ,	լու	սա	վո	րում	իր	շե	ներն	

ու	ջեր	մաց	նում	սի	րե	լի	նե	րի	սրտե	րը,	մրցում	ու	հրճվում	հայ	րե	նակ	ցի	հաղ-

թա	նակ	նե	րով,	փակ	պա	հում	սահ	մա	նը	ան	հաշտ	հար	ևա	նից,	ու	սի	րո	ճա-

նա	պար	հը	պա	հում	բաց:

Ապ	րում	է	ա	րա	րատ	ցին,	ու	նրա	կող	քին,	հա	ճախ	մի	բահ	հե	ռա	վո	րութ-

յան	վրա,	ապ	րում	է	մարդ	կա	յին	քա	ղա	քակր	թութ	յան	յո	թա	նա	սուն	դար:

Ապ	րում	 է	 ա	րա	րատ	ցին	 ստո	րո	տից-գագաթ՝	 աշ	խար	հում	 ա	մե	նա-

բարձր	լե	ռան	գո	գին	ու	ա	րա	րում	ա	մե	նա	բեր	րի	հո	ղի	վրա:

Ապ	րում	 է	 ա	րա	րատ	ցին	 հո	ղի	 վրա,	 ուր	 մարդ		 արարածներից	 միա-

կը	լսեց	ու	հա	վա	տաց	ա	րար	չին	ու	փրկեց	մարդ	կութ	յու	նը	կոր	ծա	նու	մից:	

	Հա	վա	տի	զո	րութ	յամբ	մարդն	այս	տեղ՝	Ա	րա	րա	տի	հո	ղի	վրա	փո	խեց	մարդ-

կութ	յան	ճա	կա	տա	գիրն	ու	փո	խեց	մար	դու	հան	դեպ	Ա	րար	չի	հա	յացքն	ան-

գամ:

Իր	 հա	վա	տով	 մարդն	 օրհ	նութ	յուն	 կոր	զեց	 ու	 ա	րա	րատ	յան	 հո	ղում	

ա	ճե	լու	 ու	 բազ	մա	նա	լու	պատ	գամ:	Եվ	 հա	զա	րամ	յակ	ներ	անց,	Նա	հա	պե-

տի	ա	րա	րատ	յան	ժա	ռանգ	նե	րից	ա	մե	նա	հան	ճա	րե	ղը,	ա	րար	չի	պատ	գա	մի	

ի	րա	վուն	քով	 շան	թեր	 բե	կա	նեց	 և	 	կո	չեց՝	 լի	նել	 ու	 շա	տա	նալ:	 	Շա	տա	նալ	

շնչով	 ու	 շա	տաց	նել	 հա	վատն	 իր	 ու	ժե	րի	 հան	դեպ,	 հա	վա	տալ	 սե	փա	կան	

բազ	կին	ու	մտքին,	բայց	ա	մե	նից	ա	ռաջ	ու	ա	մե	նից	ա	ռա	վել	հա	վա	տալ	մյու-

սին՝	մեր	ձա	վո	րին,	հար	ևա	նին,	հայ	րե	նակ	ցին:

Ա	րա	րատ	ցին	ե	ղել	ու	մնում	 է	հա	յոց	հա	վա	տի	 շտե	մա	րա	նը.	այս	տեղ	

հա	յի	հա	վատն	այն	քան	շատ	է	ու	այն	քան	ա	մուր,	որ	դա	րե	րով	սնել	ու	սնե-

լու	է	մի	ողջ	ազ	գի:



Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Արարատի 
մարզում առավել նկատելի ձեռքբերումները տնտեսության և 
ենթակառուցվածքների, կրթության, առողջապահության և մշակույթի, 
բնակարանային ապահովության և հասարակական անվտանգության 
բնագավառներում, որոնց արդյունքում բարելավվել է քաղաքացիների 
կենսամակարդակը: Գրքույկը ներկայացնում է նշված 
ժամանակահատվածում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
համար խիստ բացասական հետևանքներ թողած համաշխարհային 
ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ընթացքն ու 
արդյունքները: Ներկայացված են նաև Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության ջանքերն ու դրանց արդյունքները՝ ուղղված հանրային և 
մասնավոր հատվածների, հասարակական և բարեսիրական կառույցների, 
ինչպես նաև զարգացման միջազգային գործըկերների՝ ճգնաժամի 
պայմաններում սուղ միջոցների և մասնատված ուժերի համախմբանն ու 
արդյունավետ օգտագործմանը՝ ի շահ Արարատի մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը արարատցին է, ում ստեղծագործ 
ուժն ու եռանդը, լավատեսությունը, դրական փոփոխությունների հանդեպ 
հավատն ու դրանց հասնելու վստահությունը  հնարավոր են դարձրել այն 
բոլոր ձեռքբերումները, որոնք ներկայացված են գրքույկում:


