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Վարդենուտ (նախկինում Շիրաղալա, Շիրակալա) բնակավայրը կազմավորվել է Մեծ Հայքի 

Այրարատ նահանգի Նիգ գավառում, Արագած լեռան ստորոտի արևելյան մասում: Գյուղը  գտնվում  է  

ծովի  մակարդակից  1968 մ բարձրության վրա: Համայնքի գյուղ նշանակության հողերը գտնվում են 

մինչև 2300 մ բարձրության վրա: 

Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 18 կմ է, իսկ Ապարան քաղաքից՝ 15 կմ: 

Կլիմայական տատանումները -300C-ից +300C է: Ձմեռը տևում է 5,5-ից մինչև 6 ամիս, ձյան 

հաստությունը լինում է մինչև 1,3 մ: 

Վարդենուտ գյուղը հիմնադրվել է 1827-1828թթ.: Ներկա սերնդի նախնիները գաղթել են 

Արևմտյան Հայաստանի Մուշ և Ալաշկերտ գավառներից: 

Համայնքը համարվում է ՀՀ-ին հատուկ տիպի լեռնային բնակավայր: 

Համայնքը գտնվում է <<Դալիչայ>> գետի աջ և ձախ մասում, որը սկիզբ է առնում Արագած լեռան 

լանջերից: Գյուղը 1946թ. Հոլիսի 15-ին ՀՍՍՀ Գերագույն Սովետի որոշմամբ վերանվանվել է 

Վարդենուտ, իսկ Դալիչայ գետը՝ Գեղարոտ: 

Համայնքում այժմ էլ պահպանվել են պապերից եկած դարավոր ավանդույթներն ու ծեսերը: 

1941-1945թթ. Հայրենական Մեծ պատերազմին համայնքը տվել է 118 զինվոր, որոնցից 86-ը 

փառքով պսակեցին իրենց անունները և մնացին ռազմի դաշտում: 

Արցախյան ազգային-ազատագրական շարժման ժամանակ համայնքը մասնակցել է 

ակտիվորեն և բազմապիսի կողմերով: 

ՀՀ սահմանների պաշտպանության ընթացքում համայնքը տվել է շատ զինվորներ: 

1989-1993թթ. ընթացքում զենքի հետ պսակվեցին թվով 5 վարդենուտցիներ, որոնցից 2-ը՝ 

գյուղում բնակվողներ: 
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Վարդենուտ համայնքում է գտնվում «ՏՈՍՊ» տրիկոտաժի արտադրամասի մասնաճյուղը, որը 

սակայն չի գործում:  

Համայնքում ծառայությունների բնագավառի ձեռնարկություններ չկան: 

Համայնքի տարածքում  գործում են  անհատ  ձեռներեցների  պատկանող 6 խանութներ, 

որոնք հիմնականում փոքր խանութներ են և զբաղվում են խառը ապրանքների /սնունդ, 

հագուստ, տնտեսական ապրանքներ և այլն/ վաճառքով: Համայնքում գործող գրանցված 

ծառայություններ /վարսավիրանոց, կոշկակար և այլն/ չկան, քանի որ նախկին շրջկենտրոնը և 

մարզկենտրոնը մոտ են համայնքին և բնակչությունը օգտվում է այնտեղի ծառայություններից:     

 Համայնքում առկա է նաև ավտոմեքենաների գազի լիցքավորման կետ: 

Համայնքի հողերն անջրդի են: Այդ պատճառով համայնքը դժվարությամբ է կազմակերպում 

գյուղ. մթերքների արտադրությունը: Մեծ չարչարանքների, նյութական ու դրամական կորուստների 

գնով չնչին արդյունքներ են ստացվում: Ազգաբնակչությունը հիմնականում զբաղվում է ցորենի, 

կարտոֆիլի, բանջարաբոստանային  կուլտուրաների  արտադրությամբ: 

Անասնապահության բնագավառում հիմնականում պահում են կովեր, խոզեր, թռչուններ: 

Տարերային աղետների պատճառով հաճախացել է բերքի կորուստները:Խիստ կարիք կա գյուղ. 

տեխնիկայի, որի ձեռք բերումը շատ դժվար է թանկ լինելու պատճառով: Համայնքում առկա 

տրակտորների թիվը 24-ն  է, որոնց մոտ 95 տոկոսը հնամաշ  է: 

Համայնքում կան մի շարք պատմամշակութային հուշարձաններ, որոնցից հատկապես 

զբոսաշրջային հետաքրքրություն է ներկայացնում գյուղի կենտրոնում գտնվող 17-րդ դարի եկեղեցին: 

Մշակույթի տունն ապահովված չէ համապատասխան գույքով,                                                                                                   

չունի խաղասենյակ: Համայնքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ`նվիրված 

հիշարժան օրերին:Համայնքում իրականացվում են տարբեր  ծրագրեր: Մշակույթի տանն է 

տեղակայված գրադարանը՝ 7000 կտոր գրքային ֆոնդով, որից օգտվում են ինչպես չափահաս 

անդամները, այնպես էլ դպրոցահասակ աշակերտները: 
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Համայնքում գործում է մեկ բուժ. ամբուլատորիա, որը գտնվում է մշակույթի տանը, բարեկարգ 

վիճակում է և այնտեղ առկա է համապատասխան  գույք: Բուժ. ամբուլատորիան  ունի  մեկ  բուժքույր: 

Համայնքում   սպորտի  զարգացման  համար  նպաստավոր  պայմաններ  է  ստեղծում  

դպրոցում կահավորված  սպորտդահլիճը: 

Համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է և 

անասնապահությունը: Գրանցված գործազուրկներ չկան: Փարոս համակարգում  ընդգրկված 

են 28 ընտանիքներ` 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ: 
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Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում նախատեսովում է պետության աջակցությամբ և 

միջազգային դոնոր կազմակերպությունների միջոցներով համայնքից 2,5 կմ դեպի Արևմուտք 

ընկած 13 հա տարածքի վրա ջրամբարի կառուցում, որը հնարավորություն կտա ջրարբիացնել 

ինչպես Վարդենուտ համայնքի, այնպես էլ հարևան 5 համայնքների հողատարածքները: 

Նախատեսվում է նաև կառուցել փողոցային լուսավորության ցանց, որը 

հնարավորություն կտա գիշերային ժամերին նախատեսված փողոցներում ապահովել 

լուսավորություն: 

Պետական աջակցության միջոցով նախատեսվում է մշակույթի տան կապիտալ 

վերանորոգում, որը կնպաստի համայնքի ազգաբնակչության մշակութային կյանքի 

բարելավմանը: 

Պետական աջակցությամբ նախատեսվում է համայնքի վարչական տարածքում 

տեղադրել հակակարկտային կայաններ, որոնք կնվազեցնեն գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի, ինչպես նաև պտղատու ծառերի կարկտահարման վտանգը: 

Նախատեսվում է պետական աջակցությամբ և մասնավոր ընկերությունների հետ 

համատեղ ստեղծել գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերման և վերամշակման կայաններ, 

որը կնպաստի ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը: 

Պետական աջակցությամբ նախատեսվում է նաև վերանորոգել ոռոգման ցանցը, ինչը 

կնպաստի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի աճին, ինչպես նաև ազգաբնակչության 

սոցիալական վիճակի բարելավմանը: 

Համայնքի միջոցներով նախատեսվում է բարելավել գյուղի դաշտամիջյան և 

գյուղամիջյան ճանապարհները, որը կհեշտացնի գյուղատնտեսական աշխատանքներ 

իրականացումը: 

Տեղացի և արտասահմանյան բարերարներ միջոցներով նախատեսվում է վերանորոգել 

Վարդենուտ համայնքում գտնվող 17-րդ դարի կիսաքանդ եկեղեցին, որը կնպաստի համայնքի 

բնակչության հոգևոր կյանքի բարելավմանը: 

Քանի որ համայնքը չունի գլխավոր հատակագիծ, ուստի նախատեսվում է նաև կազմել 

համայնքի գլխավոր հատակագիծը: 

<<Վորլդ Վիժն>> կազմակերպության մասնակցությամբ հարևան համայնքների հետ  

նախատեսվում է առաջիկա հնգամյակում  կազմակերպել միջոցառումներ /բակային ճամբար, 

ամանօրյա միջոցառումներ և այլն/: 

Նախատեսվում է իրականացնել տուրիզմին նվիրված սեմինարներ, միջոցառումներ: 
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*)Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային 

ընդհանուր եկամուտների մեջ 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 Համայնքի աշխարհագրական դիրքը 

 Գյուղամերձ և հեռագնաց արոտավայրերի առկայությունը, որը հնարավորություն է 

տալիս հետագա անասնապահության զարգացմանը: 

 Համայնքում  մեծ  է  տարբեր  մասնագիտությունների  գծով   բարձրագույն կրթություն  

ունեցողների  թիվը: 

 Գյուղը շատ հրապուրիչ վայր է տուրիզմի համար:   

 Գյուղի  միջով  հոսում  է  Գեղարոտ  գետը, որը  հնարավորություն  է  տալիս  ափամերձ  

տարածքները  դարձնել  ոռոգելի:  

 Գյուղը հիմնականում  գազաֆիկացված  է: 
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 Խմելու  ջրի  մատակարարումը  կենտրոնացված  չէ, բայց  ինքնահոս  կերպով  

ապահովված  է  գյուղի  թաղամասերի  մեծ  մասը: 

 Գյուղում  կա  17-րդ  դարի  եկեղեցի, 1941-1945թթ.  Հայրենական  մեծ պատերազմում  

զոհվածների  հիշատակին  նվիրված  հուշարձան, Ղարաբաղյան  ազատամարտում  

զոհված  ազատամարտիկների   հիշատակին  կանգնեցված  է  խաչքար,  ինչպես նաև  

աղբյուր-հուշակոթող: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 Մեծ  է  բնակարանի  կարիք  ունեցողների  թիվը: 

 Մեծանում  է  արտագնա  աշխատանքի  մեկնողների  թիվը:   

 Բարձր  է  գործազրկության  մակարդակը:  

 Անգլերեն լեզվի ուսուցում չկա /դպրոցում օտար լեզուն ֆրանսերենն է/:    

 Գյուղացու  եկամուտները  շատ  ցածր  են, կապված  հողերի  ոչ  բավարար  ու  ճիշտ    

     մշակմամբ, ինչպես  նաև  պարբերաբար  կրկնվող  բնակլիմայական  աղետներով: 

 Ճանապարհային ցանցի որոշ անմխիթար վիճակը, հատկապես դաշտամիջյան 

ճանապարհները, որի վտանգը գյուղատնտեսական աշխատանքների ոչ ժամանակին 

կատարելն է: 

 Ոռոգման ջրի բացակայությունը, եղածի ոչ ռացիոնալ օգտագործումը, հնարավորություն 

չունենալով կուտակել և ժամանակին օգտագործել գարնան ձնհալից, 

կարկտահարությունից սելավներից գոյացած առատ ջրի պաշարները: Չնայած 

կատարված բազմաթիվ աշխատանքների՝ ժամանակին մաքրելով սելավատարները և 

առուները, բայցևայնպես յուրաքանչյուր տարվա գարնանը գոյացած ավելորդ և առատ 

ջրերը բավականին վնաս են պատճառում, ողողելով դաշտամիջյան ճանապարհները և 

վարելահողերը: Գյուղատնտեսությանը մեծ վնաս է պատճառում նաև սիստեմատիկ 

կարկտահարությունները, որը հատկապես վերջին տարիներին խանգարում է 

դաշտավարության աշխատանքներին: 
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 Համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերումների և վերամշակող 

կազմակերպությունների բացակայությունը, որը բացասաբար է անդրադառնում 

ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների վրա: 

 Մշակույթի տան ընթացիկ վերանորոգում 
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Վարդենուտ համայնքի տեսլականն է՝  

Հետևողական բարեփոխումների շնորհիվ համայնքը դարձնել գեղեցիկ, բարեկարգ  և  

բարեկեցիկ  բնակավայր, որտեղ  առկա կլինեն զարգացած  գյուղատնտեսությունը 

/ընդուպ մինչև օրգանական գյուղատնտեսություն, ավանդականին զուգահեռ ոչ 

ավանդական մշակաբույսերի մշակություն, անասնապահություն/, գյուղ.ապրանքների 

վերամշակումը, ինչպես նաև տուրիզմը: 

Վերը նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ՏԻՄ-երը և աշխատակազմը 

իրականացնելու են հետևյալ ռազմավարությունը: Իրականացվելու է այնպիսի համայնքային 

քաղաքականություն, որի շնորհիվ  հետևողականորեն  կբարելավվեն  համայնքի  

բնակչության  սոցիալ-տնտեսական, մշակույթային  և  հանգստի  պայմանները, կընդլայնվեն 

համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների շրջանակները և կբարձրացվի դրանց 

հասանելիությունն ու մատչելիությունը, զարգացում կապրի տուրիզմը` դրա համար 

կստեղծվեն նպաստավոր պայմաններ: Կյանքի են կոչվելու պատշաճ կառավարման 

սկզբունքները: Հատկապես շեշտը դրվելու է տեղական ժողովրդավարության ամրապնդման, 

հիմնախնդիրներին արձագանքելու պատրաստակամության, հրապարակայնության և 

թափանցիկության, անբասիր վարքի ապահովման, հստակ ֆինանսական կառավարման, 

սոցիալական միասնության ապահովման, բնակչությանը իրազեկման, որոշումների 

կայացմանը բնակիչների մասնակցության ապահովման և հաշվետվողականության 

բարձրացման մեխանիզմների ներդրմանը և հետևողականորեն դրանց իրականացմանը: 

 Հնգամյա ժամկետում բարեփոխումներ կատարելով նախատեսվում է համայնքում 

հասնել հետևյալ հիմնական նպատակներին` 

 Բուսաբուծության և անասնապահության զարգացում: 

 Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման կազմակերպում: 

 Համայնքային ծառայությունների մատուցման բարելավում: 

 Համայնքի  բնակչության  մշակույթային  կյանքի, սպորտի   և հանգստի 

կազմակերպում:  

 Ազգաբնակչության     փոստային  ծառայությունների  ապահովում, պայմանների 

բարելավում: 

 Գործարար միջավայրի բարելավում: 
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Համաձայն տեղական ինքնակառավարման բնագավառի ՀՀ օրենսդրության, ՀՀԶԾ-ն 

հանդիսանում է համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների ձևավորման ծրագրային հիմքը: 

ՀՀԶԾ -ում 2017-21թթ. համար նախատեսված ոլորտային ծրագրերը, ծառայությունները և 

միջոցառումները հիմք կհանդիսանան համայնքի այդ տարիների բյուջեների կազմման, 

ընդունման և իրականացման համար: Գործնականում, ՀՀԶԾ -ի իրականացումը կհանգի 

հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված 

ծրագրերը, ծառայությունները և միջոցառումները) համայնքի գալիք հինգ տարիների 

բյուջեների մշակմանը և կատարմանը: Հետևաբար, համայնքի 2017-21թթ. ՀՀԶԾ -ն 

ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը մեծապես կախված կլինի համայնքի 

առաջիկա չորս տարիների բյուջեներում նախատեսվող մուտքերի (հատկապես՝ սեփական 

եկամուտների) փաստացի կատարման մակարդակից և դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ 

ծախսումից: 

ՀՀԶԾ -ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե 

համայնքի ՏԻՄ-երին ինչքանով կհաջողվի նպատակային և արդյունավետ 

համագործակցություն ծավալել ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան մարմինների 

(հատկապես՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի), ՀՀ-ում (մասնավորապես՝ ՀՀ Արագածոտնի 

մարզում) գործող միջազգային և տեղական դոնոր, մասնավոր և քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների, անհատ գործարարների հետ՝ համայնքային 

տնտեսությունում ապահովելու ՀՀԶԾ -ով պլանավորված ներդրումները և միջոցները:   

ՀՀԶԾ -ում կամ տվյալ տարվա բյուջեում ներառված ծրագրերը կամ ծառայությունները 

պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար, նախատեսվում է, որ յուրաքանչյուր ծրագրի 

կամ ծառայության համար կսահմանվեն և կգնահատվեն դրանով նախատեսված 

աշխատանքների կատարման որոշակի ցուցանիշներ, որոնց միջոցով էլ կգնահատվի 

տարեկան առաջընթացը ՀՀԶԾ -ով սահմանված՝ համայնքի միջնաժամկետ նպատակներին 

հասնելու գործում: 

ՀՀԶԾ -ի կառավարման հանձնաժողովը տարին երկու անգամ կիրականացնի ՀՀԶԾ -ի 

տվյալ տարվա համայնքային ծրագրերի և ծառայությունների ներքին մշտադիտարկում 

(մոնիթորինգ), որի արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ղեկավարին, վերջինիս կողմից էլ՝ 

համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

ՀՀԶԾ -ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն 

համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀՀԶԾ -ի ներքին 

վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն: 

ՀՀԶԾ -ի իրականացման յուրաքանչյուր տարվա և քառամյա ժամկետի ավարտին ՀՀԶԾ 

կառավարման հանձնաժողովի կողմից կկատարվի դրա տարեկան կամ քառամյա 

գնահատում՝ ՀՀԶԾ -ում ներառված ծրագրերի, ծառայությունների և աշխատանքների 

կատարման ցուցանիշների սահմանման և գնահատման միջոցով:  
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ՀՀԶԾ -ի տարեկան կամ քառամյա գնահատման արդյունքների հիման վրա ՀՀԶԾ 

կառավարման հանձնաժողովը կկազմի ՀՀԶԾ -ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա 

հաշվետվությունը և կներկայացնի համայնքի ղեկավարին: Այդ հաշվետվության նպատակը 

կլինի՝ վեր հանել համայնքի առանցքային սոցիալ-տնտեսական զարգացումները մեկ կամ 

հինգտարվա ընթացքում, բացահայտել բացթողումները, թերությունները և շեղումները 

հաստատված ՀՀԶԾ -ից:  

Համայնքի ղեկավարը, մինչև ՀՀԶԾ -ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա 

հաշվետվությունը համայնքի ավագանուն ներկայացնելը, կկազմակերպի և կանցկացնի դրա 

աշխատանքային և հանրային բաց քննարկումներ 15-օրյա ժամկետում՝ այդ մասին 

իրազեկելով համայնքի բնակչությանը, համայնքում գործող պետական, քաղաքացիական 

հասարակության և մասնավոր հատվածների կազմակերպություններին, շահագրգիռ այլ 

անձանց: Համայնքի ղեկավարը ՀՀԶԾ -ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա 

հաշվետվությունը, դրա հանրային քննարկումների ժամանակ համայնքի հանրությունից 

ստացված և ընդունված դիտողությունների ու առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկանքը 

և կից այլ փաստաթղթերը, օրենքով սահմանված կարգով, կներկայացնի համայնքի ավագանու 

քննարկմանը:  

Համայնքի ավագանին ՀՀԶԾ -ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա 

հաշվետվությունը կքննարկի օրենքով և ավագանու կանոնակարգով սահմանված կարգով և 

կկայացնի համապատասխան որոշում: 

Հիմնվելով ՀՀԶԾ -ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի 

ավագանու կայացրած որոշման վրա, համայնքի ղեկավարը ՀՀԶԾ -ում փոփոխություններ ու 

լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և/կամ համայնքի ավագանու անդամներից ստացված 

բոլոր առաջարկությունները, օրենքով սահմանված կարգով, ներկայացնի համայնքի 

ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը: 
 

 


