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1.
Հարգելի ընթերցող՝ Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ Արագածոտն մարզի Նոր Ամանոս համայնքի
հնգամյա զարգացման ծրագիրը (այսուհետ ՀՀԶԾ), որը մշակվել է հիմք ընդունելով ՀՀ
Սահմանադրությունը, << Տեղական ինքնակառավարման մասին >>ՀՀ օրենքով սահմանված
լիազորությունները և իրավասությունները , ինչպես նաև այլ իրավական ակտեր :
ՀՀԶԾ մշակելիս առանձնացվել և հաշվի են առնվել համայնքի ֆինասնական կարողությունը,
համայնքում առկա զարգացման դրական միտումները,ինչպես նաև համայնքում առկա խնդիրները
և վտանգները:
Մեր նպատակն է համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և
վերամշակման կենտրոն, համայնքում զարգացնել անասնապահությունը՝ տարեցտարի
ավելացնելով անասնագլխաքանակը ,կաթի և մսի քանակի և որակի բարձրացումը ,զարգացնել
այգեգործությունը և պտղաբուծությունը՝ ստեղծելով նախադրյալներ ավելի մեծ թվով շահառուների
ընդգրկել նշված ոլորտներում:Համայնքում
առկա են համապատասխան նախադրյալներ
զարգացնել թեթև արդյունաբերությունը ՝ հիմնելով տրիկոտաժի մասնաճյուղ :
Միաժամանակ համայնքի զարգացման և առաջընթացի համար գերակա խնդիր է
հանդիսանում նաև ոռոգման համակարգի և ջրի անբավարար վիճակը,որի արդյունքում չեն
մշակվում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարծքներ կամ մշակվում են ոչ լիարժեք:
Հիմնական խնդիրներից կարելի է նշել նաև արտադրված ապրանքի սպառման խնդիրը, որը
կապված է համայնքը մայրուղուց հեռու գտնվելու և պահանջարկի բացակայությամբ :
Համայնքի զարգացման համար խոչընդոտ է նաև համայնքի ոչ գազաֆիկացված լինելը ՝ իր
հետ բերելով նոր խնդիրներ:
Վերը նշված խնդիրների արդյունքում խոչընդոտներ են առաջանում համայնքի սոցիալ –
տնտեսական վիճակի բարելավմանը, բնակչության բնական աճի, մշակույթային կյանքի
զարգացման հարցերում:
Հաշվի առնելով այն փաստը , որ համայնքը փոքր է իր բնակչությամբ և ֆինանսական
կարողություններով ,որի արդյունքում համայնքը իր միջոցներով ի վիճակի չէ իրականացնել իրեն
վերապահված լիազորությունները ամբողջ ծավալով, որի պատճառով համայնքի զարգացման
նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է համախմբվածություն, հետևողականություն,
ֆինանսական և ռեսուրսային միջոցների ճիշտ և արդյունավետ օգտագործում, ինչն էլ կհանգեցնի
համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական և մշակութային պայմանների բարելավվմանը :
Հմայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվել
,որպեսզի այն համահունչ լինի ՀՀ ռազմավարական , մարզային և տարածաշրջանային
գործողության մեջ դրված զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ կառավարման մարմինների
,քաղաքացիական հասարակության և առանձին կազմակերպությունների հետ լիակատար
փոխըմբռնումով՝ ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցությամբ ,
դրանց լուծումներին հասնելու համար:

Նոր Ամանոս համայնքի ղեկավար Վ.Ավետիսյան

Սանդղակ 1

Մինչև 6 տարեկան
7-ից միչև 18 տարեկան
19-ից միչև 63 տարեկան
63 և ավելի տարիքի








Սանդղակ 2
2500
2000
1500

մշակաբույս/ց/

1000
500
0
Ցորեն 300

գարի 495

Առվույտ 2500

Սանդղակ 3
Ձմերուկ 8 ց
Լոլիկ 84ց
Վարունգ30ց
Սմբուկ 40ց
Պղպեղ 33ց
Սոխ 11ց
Կարտոֆիլ 169ց

Սանդղակ 4

100%

0%
Խաղող 5,1 տ










Այլ պտող 33 տ







համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում՝ պարարտանյութերի, թունաքիմիկատի,
սերմացուի տրամադրում՝ գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման,
խորհրդատվության ու աջակցության և այլ ուղղություններով:







2.5






6. Կուլտուրայի տան վերանորոգումը ու շահագործումը մեծապես կնպաստի
համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանը, երիտասարդների հետ
նպատակային աշխատանքների կազմակերպմանը և իրականացմանը, երեխաներին
արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ներգրավմանը


Ոռոգման ջրի բացակայությունը վտանգում է համայնքում հողագործությամբ
զբաղվելուն,որը նպաստում է գյուղատնտեսության ոչ ինտենսիվ զարգացմանը, ինչն
էլ նպաստում է երիտասարդների արտագաղթին, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը
և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությանը:

3.










Նոր Ամանոս համայնքի զարգացման համար կարևոր նախապայմաններից է
ոռոգման համակարգի կապիտալ վերանորոգումը ,որի վատթար վիճակի
պատճառով ջրի կորուստը կազմում է 50 – 60 տոկոս: Նշենք,որ նշված խնդիրը
կապված է Արզնի – Շամիրամ ( Կոշ- Նոր Ամանոս) հատվածի ջրատարի հետ :
Խնդիրը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է կառուցել նոր ջրագիծ՝ փակ
համակարգով,որի երկարությունը կազմում է վեց կիլոմետր ՝400 լիտր/վարկյան
խողովակով:
Անհրաժեշտ գումարը կազմում է 180 միլ դրամ :Վերանորոգելուց հետո համայնքում
ավելի շատ շահառուներ կներգրավվեն գյուղատնտեսության մեջ և կընդլայնվի
մշակման համար առկա հողատարածքներ : Տվյալ տարածքում առկա է 225 հա
գյուղնշանակության հողեր,որից մշակվում է ոչ լիարժեք 125 հա,իսկ 100 հա չի
մշակվում:Վերանորոգելուց հետո առկա հողերը կսկսեն կրկին մշակվել: Կից
ներկայացնում ենք ծրագրի անձնագիրը



Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերում: Նոր Ամանոս համայնքը ունի
կոոպերատիվ, կոոպերատիվի համար ԳՆ ԾԻԳ-ի կողմից կտրվի տեխնիկա:
Տեխնիկայի ձեռք բերման համար անհրաժեշտ է 54 միլ դրամ ,որից կոոպերատիվի
ներդրումը 9 միլ դրամ է,իսկ ԾԻԳ-ի կողմից 45 միլ :



Համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է նաև դաշտամիջյան ոռոգման ցանցի
վերանորոգումը, ինչը 1985 մինչ այսօր չի վերանորոգվել,որի հետևանքով ջրի
կորուստը կազմում է 40 – 50 տոկոս: Այդ ոռոգման համագարգից սնուցվում է 225 հա
գյուղատնտեսական նշանակության հողերև,սակայն այժմ ոչ բավարար ջրի և
վատթար համակարգի պատճառով մշակվում է 125 հա,այն էլ մասնակի: Նշված
վերանորոգման հատվածը՝ ոռոգման ցանցի կազմում է 4 կմ : Նշենք նաև,որ վերը
նշված 6 կմ (Արզնի-Շամիրամ հատվածի) ոռոգման համակարգից է սնուցվում
դաշտամիջյան ոռոգման ցանցը:

Կից ներկայացվում է ծրագրի անձնագիրը:



Մշակութային կյանքը բարելավվելու համար անհրաժեշտ է նաև համայնքում
անհրաժեշտ պայմանները կարգավորել : Առաջնային խնդիր է նաև մշակույթի տան
շենքի վերանորոգում և նոր գույքի ձեռք բերում : Նշված խնդիրը կարգավորելու
արդյունքում ակնկալվում է համայնքի բնակչության մշակութային կյանքի
աշխուժացում և մասնակցությունը համայնքի բարգավաճմանը ու զարգացմանը :
Մշակույթի շենքը կառուցվել է 1985 թվականին,սակայն մինչ առ այսօր չի կատարվել
վերանորոգում և տարիների ընթացքում շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում :
Կից ներկայացվում է ծրագրի անձնագիր :



Համայնքում առկա է մսուր մանկապարտեզի շենք,որը կառուցվել է 1980-ական
թվականների սկզբին, ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1500մ/ք ,որը հիմնադրումից
առ այսօր չի վերանորոգվել և կարիք կա կատարելու կապիտալ վերանորոգում :
չվերանորոգվելու արդյունքում տարեցտարի ավելի է վատթարանում շենքային
պայմանները : Հաշվի առնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ գումարի
մեծությունը,նպատակահարմար է վերանորոգել առայժմ 500մ/ք(նշված տարածքը
կազմված է երկու հարկից՝յուրաքանչյուրը 250մ/ք ) տարածքը,ինչը նպատակ ունի
առաջին հարկը օգտագործելու ,որպես հանդիսությունների սրահ՝ համայնքի
բնակիչների համար,իսկ երկրորդ հարկը կօգտագործվի,որպես մսուր
մանկապարտեզ: Կից ներկայացնում ենք ծրագիրի անձնագիրը :

Համայնքի հետագա զարգացման համար կարելի է նաև ընդգրկել հետևյալ
ծրագրերը և միջոցառումները ՝


համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների
արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի
տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման
միջոցով,



համայնքում կաթի, մսի հանձնման և վերամշակման արտադրամասի ստեղծում և
գործարկում



համայնքի բնակչության սոցիալ – տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց
մատուցվող հանրային ծառայությունների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում,
աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ,
նախադպրոցական և դպրոցական հանրակրթություն, մշակույթ և սպորտ,
սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման և
որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,



համայնքում միջոցներ ձեռնարկել զարգացնելու այգեգործությունը և
պտղաբուծությունը՝հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողերի առկայությունը :



ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում



համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության,
այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և
արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,



համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության պայմանների
ընդլայնում (շենքային և գույքային, աշխատակարգի, երեխաների թվի ու սննդի
առումներով),



համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ խմելու ջրի
ջրամատակարարման և ոռոգման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և
ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,



համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում՝ միջնակարգ
դպրոցի շենքի նորոգման, ներքին հարդարման, դռների և պատուհանների
փոխարինման և ջեռուցման միջոցով



համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում ամբողջ տարվա
ընթացքում՝ համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների (համայնքապետարան,
մանկապարտեզ, գրադարան, բուժկետ) շենքերի ջեռուցումն ապահովելու միջոցով:

4.








5.








